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 2021שנת   – חובב-תנאואיכות המים ב – דו"ח שנתי הנדון:  

 
 

 באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו: המופיע   2021לשנת    –חובב - נאותשנתי במצ"ב דו"ח איכות מים 

HOVAV.ORG.IL-WWW.NEOT. 

 
 

 מקורות המים .1
 

 מקורות המים באלפי מ"ק/שנה  
 

 בארות היישוב  ממקורות  
 3,264                       0  

 
 
 מבארות הרשות המקומיתהפקת מים  .2

  
 אין הפקת מי שתייה מבארות/קידוחים בשטח המועצה. 

 
 
 נקודות הדיגום במערך אספקת המים .3
 

 מיקום  מס' נקודה 

 איכות הסביבה   שירותי 1

  (מתקן טבמשפכים )מתקן טהור  2

 וויבלנגת'  3

 רינקם  4

 רכבת ישראל  5

 מקסימה  6

 כניסה למבנה מועצה חדש  7

 
 . 2021נקודות הדיגום נקבעו ע"י משרד הבריאות עפ"י תכנית דיגום לשנת    

 

 

 

 

http://www.neot-hovav.org.il/


 

 

 

 

 

  התוצאות ריכוז שנתי של –בדיקות בקטריולוגיות וכימיות   .4
  

 :2021דצמבר  –שבוצעו בין ינואר וכימיות ) עכירות וכלור חופשי ( בדיקות בקטריולוגיות   .4.1
 
 

 מספר בדיקות 

 תקינות חריגות בוצעו  מתוכנן מיקום

 91 0 91 91 רשת אספקה 

  

 כמפורט: ם )עפ"י תקן מי שתייה( הינ תקינותתוצאות  

 מ"ל מים.  100 - חיידקי קוליפורם כללי ב 0הימצאות   

 ( .   NTU)  1עכירות >  

 ל (./ ) מג  0.1-0.5כלור חופשי   

 

 

 2021דוחות תקופתיים איכות מים  .4.2

 מצ"ב :  -ממשרד הבריאות ואיכות המים כפי שנתקבל  יםתקופתי ותח "דו עפ"י 

 

 12/21 11/21 10/21 9/21 8/21 7/21 6/21 5/21 4/21 3/21 2/21 1/21 חודש 

מס'  
 בדיקות

7 7 7 7 7 7 7 14 - 7 14 7 

מס'  
תוצאות  
 תקינות

7 7 7 7 7 7 7 14 - 7 14 7 

 

 

   בדיקת מתכות    4.3

 ריכוז מירבי  יחידות  פרמטר
   מכתשים

 ) אדמה( 

 -טבע טק

 אביב 

 קופולק

 )פיברו( 

 2.0< 2.0< 2.0< 10 מקג/ל  עופרת 

 0.05 0.02< 0.02< 1.0 מג/ל  ברזל

 0.01< 0.01< 0.01< 1.4 מג/ל  נחושת 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 טריהלומתנים    4.4

 ריכוז מירבי  יחידות  פרמטר
   מכתשים

 ) אדמה( 

  –טריהלומתנים 

 ערך סכומי 
 0.0014 0.1 מג/ל 

 0.0005< לא ישים  מג/ל  כלורופורם 

 0.0009 לא ישים  מג/ל  ברומופורם 

 0.0005< לא ישים  מג/ל  ברומודיכלורומתן 

 0.0005 לא ישים  מג/ל  דיברומוכלורומתן 

 

 

 

 

 

 
 ב ב ר כ ה,                     

                  
 צביקה משה  

 רכז אחזקה                       
 
 
 

 :   העתקים
 ראש המועצה. –עו"ד גדי אלפסי 

   מנכ"ל המועצה.– עו"ד הרצל יחזקאל
 מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה, מועצה.  – מר אלכסנדר רודינסקי 

 מנהל אגף הגנת הסביבה, מועצה.  –מר ניר חסון 
 מועצה. מנהל מחלקת אחזקת תשתיות ומפעל המים,   –מר יוסי ביטון 

 מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות. –גב' עופרי צפנת 
 מהנדס איכות מים מרחבית, מקורות. –מר אפרים פרקש 

O:\Operational \2021שנת   –חובב  - איכות המים בנאות –דוח שנתי   -0223-22- צמ\ 2022\ דוחות שנתיים.docx 

 



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודה זו מחליפה את תעודת הבדיקה מס'  2021/82 )גירסה 1( שהונפקה בתאריך 

27.01.2021 ,יש לבטל את תעודה מספר 2021/82 ) גירסה 1 ( ולהתייחס לתעודה זו 

בלבד )גירסה 2(. אין שינוי בתוצאות.
תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

)2( 2021/82תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

01/02/202101/02/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

27/01/2021תאריך הדיגום:

27/01/2021 11:45

צידנית חשמליתמשה צבי

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

)2( 2021/82תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/01/001465<10.20.6

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/01/001466<10.10.6

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

2021/01/001467<10.10.7

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/01/001468<10.20.4

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/01/001469<10.10.6

רינקם

NW00057560
רשת

2021/01/001470<10.10.9

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/01/001471<10.10.7

מקסימה

NW00057562
רשת

דורוטי ליפלס שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

אלזה דייצמן

עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2021/166תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

24/02/202124/02/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

23/02/2021תאריך הדיגום:

23/02/2021 10:30

צידנית חשמליתמשה צבי

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2021/166תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/02/001225<10.10.5

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/02/001226<10.10.7

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

2021/02/001227<10.20.8

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/02/001228<10.20.4

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/02/001229<10.20.6

רינקם

NW00057560
רשת

2021/02/001230<10.10.9

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/02/001231<10.10.7

מקסימה

NW00057562
רשת

דורוטי ליפלס שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

דורוטי ליפלס

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2021/251תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

22/03/202122/03/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

21/03/2021תאריך הדיגום:

21/03/2021 10:05

צידנית חשמליתמשה צבי

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2021/251תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/03/001198<10.20.5

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/03/001199<10.10.7

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

2021/03/001200<10.10.8

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/03/001201<10.20.5

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/03/001202<10.10.7

רינקם

NW00057560
רשת

2021/03/001203<10.10.9

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/03/001204<10.20.6

מקסימה

NW00057562
רשת

אלזה דייצמן שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

אלזה דייצמן

עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2021/315תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

20/04/202120/04/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

19/04/2021תאריך הדיגום:

19/04/2021 09:50

צידנית חשמליתמשה צבי

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2021/315תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/04/001089<10.20.3

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/04/001090<10.10.7

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

2021/04/001091<10.10.8

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/04/001092<10.20.5

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/04/001093<10.20.7

רינקם

NW00057560
רשת

2021/04/001094<10.10.8

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/04/001095<10.10.9

מקסימה

NW00057562
רשת

אלזה דייצמן שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

אלזה דייצמן

עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

(2) 2021/407תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

19/05/202119/05/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

18/05/2021תאריך הדיגום:

18/05/2021 11:30

צידנית חשמליתמשה צבי

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

(2) 2021/407תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/05/000873<10.20.5

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/05/000874<10.20.8

אתר פסולת (שירותי 

איכות הסביבה)

NW00017628
רשת

2021/05/000875<10.10.8

מתקן טהור (מתקן טבמ)

NW00017691
רשת

2021/05/000876<10.20.4

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/05/000877<10.10.6

רינקם

NW00057560
רשת

2021/05/000878<10.10.7

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/05/000879<10.10.8

מקסימה

NW00057562
רשת

ביאן  אבו סננה שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

דורוטי ליפלס

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2021/493תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

15/06/202115/06/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

14/06/2021תאריך הדיגום:

14/06/2021 12:10

צידנית חשמליתמשה צבי

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2021/493תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/06/000660<10.20.6

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/06/000661<10.10.9

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

2021/06/000662<10.10.7

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/06/000663<10.20.5

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/06/000664<10.20.8

רינקם

NW00057560
רשת

2021/06/000665<10.10.9

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/06/000666<10.10.6

מקסימה

NW00057562
רשת

דורוטי ליפלס שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

דורוטי ליפלס

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2021/582תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

08/07/202108/07/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

07/07/2021תאריך הדיגום:

07/07/2021 12:30

צידנית חשמליתמשה צבי

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2021/582תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/07/000466<10.20.8

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/07/000467<10.10.05

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

2021/07/000468<10.10.6

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/07/000469<10.10.5

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/07/000470<10.20.7

רינקם

NW00057560
רשת

2021/07/000471<10.20.7

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/07/000472<10.20.3

מקסימה

NW00057562
רשת

אלזה דייצמן שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

אלזה דייצמן

עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2021/675תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

12/08/202112/08/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

11/08/2021תאריך הדיגום:

11/08/2021 11:00

צידנית חשמליתצביקה משה

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2021/675תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/08/000691<10.20.6

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/08/000692<10.10.8

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

2021/08/000693<10.10.6

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/08/000694<10.20.3

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/08/000695<10.10.5

רינקם

NW00057560
רשת

2021/08/000696<10.10.7

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/08/000697<10.10.9

מקסימה

NW00057562
רשת

דורוטי ליפלס שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

דורוטי ליפלס

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2021/738תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

01/09/202101/09/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

31/08/2021תאריך הדיגום:

31/08/2021 12:35

צידנית חשמליתמשה צבי

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2021/738תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/08/001841<10.20.5

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/08/001842<10.10.6

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

2021/08/001843<10.10.9

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/08/001844<10.20.4

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/08/001845<10.20.7

רינקם

NW00057560
רשת

2021/08/001846<10.10.9

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/08/001847<10.20.7

מקסימה

NW00057562
רשת

אלזה דייצמן שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

אלזה דייצמן

עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2021/831תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

06/10/202106/10/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

05/10/2021תאריך הדיגום:

05/10/2021 11:00

צידנית חשמליתצביקה משה

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2021/831תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/10/000382<10.20.4

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/10/000383<10.10.8

מקסימה

NW00057562
רשת

2021/10/000384<10.20.4

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/10/000385<10.10.8

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/10/000386<10.20.6

רינקם

NW00057560
רשת

2021/10/000387<10.10.9

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/10/000388<10.10.8

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

ביאן  אבו סננה שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

ביאן  אבו סננה

עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2021/928תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

04/11/202104/11/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

03/11/2021תאריך הדיגום:

03/11/2021 10:25

צידנית חשמליתמשה צבי

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2021/928תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/11/000178<10.20.4

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/11/000179<10.10.9

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

2021/11/000180<10.20.7

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/11/000181<10.20.5

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/11/000182<10.10.6

רינקם

NW00057560
רשת

2021/11/000183<10.10.8

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/11/000184<10.10.8

מקסימה

NW00057562
רשת

אלזה דייצמן שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

אלזה דייצמן

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2021/985תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

29/11/202129/11/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

28/11/2021תאריך הדיגום:

28/11/2021 10:00

צידנית חשמליתמשה צבי

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2021/985תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/11/001430<10.20.5

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/11/001431<10.10.5

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

2021/11/001432<10.20.8

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/11/001433<10.20.4

כימאגיס

NW00057559
רשת

2021/11/001434<10.20.7

רינקם

NW00057560
רשת

2021/11/001435<10.10.9

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/11/001436<10.10.8

מקסימה

NW00057562
רשת

ביאן  אבו סננה שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

ביאן  אבו סננה

עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2021/1081תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

30/12/202130/12/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

29/12/2021תאריך הדיגום:

29/12/2021 10:30

צידנית חשמליתצביקה משה

כן לא

מפעלי נאות חובב

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543130רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

053-7536790

ת.ד.360 באר-שבע  84102

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2021/1081תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2021/12/001451<10.20.5

רינקם

NW00057560
רשת

2021/12/001452<10.20.4

כניסה למבנה  המועצה

NW00017620
רשת

2021/12/001453<10.10.9

רכבת ישראל

NW00057561
רשת

2021/12/001454<10.10.7

מקסימה

NW00057562
רשת

2021/12/001455<10.10.6

אתר פסולת )שירותי 

איכות הסביבה(

NW00017628
רשת

2021/12/001456<10.10.7

מתקן טהור )מתקן טבמ(

NW00017691
רשת

2021/12/001457<10.20.7

כימאגיס

NW00057559
רשת

ביאן  אבו סננה שם בודק במעבדה

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

ביאן  אבו סננה

עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

98 Shloshet Bne Ein Harod St. Beer-Sheva

Tel: 08-6233842, Fax: 08-6239862

רחוב שלושת בני עין חרוד 98, באר-שבע

טל. : 6233842-08   פקס: 6239862-08



תעודת  בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים  במים

 דף 1 מתוך 2

2021/0283   הזמנה מספר:2021/1675תעודת בדיקה מספר:

31/10/202131/10/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

07/10/2021תאריך הדיגום:

07/10/2021 12:47

צידנית חשמליתחגי גורופי

כן כן

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543131רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

08-6543100

ת.ד.360 באר-שבע  84102

מפעלי נאות חובב

בדיקות נוספות: איןסוגי בדיקה: בדיקה למתכות ברשת

TWc302 'הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם  לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס

דוח תוצאות

שיטתשם פרמטר

הבדיקה

שם

מבצע/

תאריך

 תוצאות
2

MRL 1 ריכוז 

מירבי 

מותר

יחידות

NW00017619

טבע טק -אביב

רשת

202110000079

NW00017603

מכתשים

רשת

202110000078

NW00017690

מפעל קופולק

רשת

202110000080
3

EPA 200.7 Metalsעופרת ילנה רייציס 2.0מקג/ל 10<MRL<MRL<MRL

EPA 200.7 Metalsברזל ילנה רייציס 0.020מג/ל 1.0<MRL<MRL0.05

EPA 200.7 Metalsנחושת ילנה רייציס 0.010מג/ל 1.4<MRL<MRL<MRL

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה  העדכנית ביותר.

MRL - Minimum Reporting Level .2  - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

 אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025  ועקיבים לאמות מידה לאומיים  או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014

Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082

Tel. 972-3-5158696  Fax. 972-3-6839464

דרך בן צבי 69, תל אביב,  ת.ד. 8255, 61082

טל. 03-5158696     פקס.  03-6839464



תעודת  בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים  במים
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תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

ילנה רייציס

מרכזת תחום

*** סוף תעודה ***

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

 אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025  ועקיבים לאמות מידה לאומיים  או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014

Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082

Tel. 972-3-5158696  Fax. 972-3-6839464

דרך בן צבי 69, תל אביב,  ת.ד. 8255, 61082

טל. 03-5158696     פקס.  03-6839464
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תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים  במים

 דף 1 מתוך 2

2021/0283   הזמנה מספר:2021/1534תעודת בדיקה מספר:

13/10/202113/10/2021תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור: 

אופן הגעה: 

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

07/10/2021תאריך הדיגום:

07/10/2021 12:47

צידנית חשמליתחגי גורופי

כן כן

דרום מחוז דרום

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

מ.מ. נאות חובב

08-6543131רחל ירקוני

rachel@neho.org.il

08-6543100

ת.ד.360 באר-שבע  84102

מפעלי נאות חובב

בדיקות נוספות: איןסוגי בדיקה: טריהלומתנים

TWc302 'הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם  לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס

דוח תוצאות

שיטתשם פרמטר

הבדיקה

שם

מבצע/

תאריך

 תוצאות
2

MRL
1

ריכוז 

מירבי 

מותר

יחידות

202110000081

NW00017603

מכתשים

רשת

3

טריהלומתנים - ערך 

סכומי

EPA 524.2 VOC ויקטוריה  פרלין 0.0005מג/ל 0.10.0014

THM ,כלורופורםEPA 524.2 VOC ויקטוריה  פרלין 0.0005מג/ל MRL>לא ישים

EPA 524.2 VOCברומופורם ויקטוריה  פרלין 0.0005מג/ל 0.0009לא ישים

EPA 524.2 VOCברומודיכלורומתן ויקטוריה  פרלין 0.0005מג/ל MRL>לא ישים

EPA 524.2 VOCדיברומוכלוכומתן ויקטוריה  פרלין 0.0005מג/ל 0.0005לא ישים

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה  העדכנית ביותר.

MRL - Minimum Reporting Level .2  - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

 אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025  ועקיבים לאמות מידה לאומיים  או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014

Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082

Tel. 972-3-5158696  Fax. 972-3-6839464

דרך בן צבי 69, תל אביב,  ת.ד. 8255, 61082

טל. 03-5158696     פקס.  03-6839464
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תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

ויקטוריה  פרלין

עובדת מעבדה

*** סוף תעודה ***

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

 אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025  ועקיבים לאמות מידה לאומיים  או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014

Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082

Tel. 972-3-5158696  Fax. 972-3-6839464

דרך בן צבי 69, תל אביב,  ת.ד. 8255, 61082

טל. 03-5158696     פקס.  03-6839464
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