מדינת ישראל

משרד הבריאות
לשכת הבריאות  -מחוז הדרום
מחלקת בריאות הסביבה

State of Israel
Ministry of Health
Regional Health Office
Southern Region
ג' חשון תשע"ד
 70אוקטובר 3702
מספר 3652
תיק :מים  -רבעון

לכבוד
מנהל מח' תברואה
מנהל מח' מים ברשויות המקומיות
תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע
שלום רב,
הנדון:

דווח על איכות המים לתושבי הרשות המקומית – תל שבע

בתאריך  35.2.3702נכנסו לתוקף תקנות בריאות העם ( 0353איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני
מי שתייה) – התשע"ג – . 3702
על פי התקנות ,ספק המים חייב לפרסם לציבור את תוצאות בדיקות המים שנערכו על ידו ,וזאת ע"פ
המפורט בתקנה  30א' .על כך הדו"ח הרבעוני המצ"ב הינו אחד מהאחרונים שמשרדנו ינפיק.
לתשומת לבכם תקן מי שתייה החדש סעיף  02קובע בין היתר כי במי השתייה לא ימצא אף חיידק
קוליפורם כללי ,ולא ימצא חיידק קוליפורם צואתי ב 077 -מ"ל דוגמת מים(.בתקן הישן מותר עד 2
קוליפורם).וכן יש לבצע בדיקה לעכירות בכל נקודות הדיגום בכל בדיקה,לצורך כך יש לרכוש מד עכירות
בנוסף לכך בהתאם לתקנה  26על ספק המים להכין תוכנית דיגום שנתית ולהגיש לאישור רשות
הבריאות לפני ראשון בנובמבר של כל שנה .על מנת להקל עליכם השנה אנו נכין את תוכנית
הדיגום,לצורך זה הינכם מתבקשים להעביר למשרדנו עדכונים שברצונכם להכניס לתוכנית הדיגום
(שינוי והוספת נקודות דיגום בהתאם למפורט בתקנות) וזאת ללא דיחוי.
נא הערכותיכם בהתאם.
לנוחיותכם התקנות החדשות למי שתיה "תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי
שתיה )התשע"ג  3702מפורסמות באתר אינטרנט של משרד הבריאות http://www.health.gov.il -
0777

רצ"ב טבלה המרכזת את הנתונים לחודשים יולי – ספטמבר 2013

איכות המים  -דווח תקופתי לחודשים יולי  -ספטמבר 2013
מספר הבדיקות המיקרוביאליות
מספר מתוכנן
ברשת

מס' הבדיקות שבוצעו
עפ"י תכנית דיגום
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7.07

בכבוד רב,

העתק :ראש הרשות המקומית ,תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע

סוניה פריד
מפקחת מחוזית לבריה"ס
ג' חשון תשע"ד

קריית הממשלה רח' התקווה  ,4באר שבע ת.ד  10050 .טל  6263482-08 .פקס6263484-08 :
4 Hatikva St., P.O.B. 10050 Beer-Sheeva  Tel. 972-8-6263482 Fax. 972-8-6263484
E-mail: hadasa.eden@bsh.health.gov.il

מדינת ישראל

משרד הבריאות
לשכת הבריאות  -מחוז הדרום
מחלקת בריאות הסביבה

State of Israel
Ministry of Health
Regional Health Office
Southern Region
 70אוקטובר 3702
מספר 3652
תיק :מים  -רבעון

לכבוד
מנהל מח' תברואה
מנהל מח' מים ברשויות המקומיות
תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע
שלום רב,
הנדון:

דווח על איכות המים לתושבי הרשות המקומית -חורה

בתאריך  35.2.3702נכנסו לתוקף תקנות בריאות העם ( 0353איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני
מי שתייה) – התשע"ג – . 3702
על פי התקנות ,ספק המים חייב לפרסם לציבור את תוצאות בדיקות המים שנערכו על ידו ,וזאת ע"פ
המפורט בתקנה  30א' .על כך הדו"ח הרבעוני המצ"ב הינו אחד מהאחרונים שמשרדנו ינפיק.
לתשומת לבכם תקן מי שתייה החדש סעיף  02קובע בין היתר כי במי השתייה לא ימצא אף חיידק
קוליפורם כללי ,ולא ימצא חיידק קוליפורם צואתי ב 077 -מ"ל דוגמת מים(.בתקן הישן מותר עד 2
קוליפורם).וכן יש לבצע בדיקה לעכירות בכל נקודות הדיגום בכל בדיקה,לצורך כך יש לרכוש מד עכירות
בנוסף לכך בהתאם לתקנה  26על ספק המים להכין תוכנית דיגום שנתית ולהגיש לאישור רשות
הבריאות לפני ראשון בנובמבר של כל שנה .על מנת להקל עליכם השנה אנו נכין את תוכנית
הדיגום,לצורך זה הינכם מתבקשים להעביר למשרדנו עדכונים שברצונכם להכניס לתוכנית הדיגום
(שינוי והוספת נקודות דיגום בהתאם למפורט בתקנות) וזאת ללא דיחוי.
נא הערכותיכם בהתאם.
לנוחיותכם התקנות החדשות למי שתיה "תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי
שתיה )התשע"ג  3702מפורסמות באתר אינטרנט של משרד הבריאות http://www.health.gov.il -

0777

רצ"ב טבלה המרכזת את הנתונים לחודשים יולי – ספטמבר 2013

איכות המים  -דווח תקופתי לחודשים יולי  -ספטמבר 2013
מספר הבדיקות המיקרוביאליות
מספר מתוכנן
ברשת

מס' הבדיקות שבוצעו
עפ"י תכנית דיגום
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25
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7.56

בכבוד רב,

העתק :ראש הרשות המקומית ,תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע

סוניה פריד
מפקחת מחוזית לבריה"ס

קריית הממשלה רח' התקווה  ,4באר שבע ת.ד  10050 .טל  6263482-08 .פקס6263484-08 :
4 Hatikva St., P.O.B. 10050 Beer-Sheeva  Tel. 972-8-6263482 Fax. 972-8-6263484
E-mail: hadasa.eden@bsh.health.gov.il

מדינת ישראל

משרד הבריאות
לשכת הבריאות  -מחוז הדרום
מחלקת בריאות הסביבה

State of Israel
Ministry of Health
Regional Health Office
Southern Region
ג' חשון תשע"ד
 70אוקטובר 3702
מספר 3652
תיק :מים  -רבעון

לכבוד
מנהל מח' תברואה
מנהל מח' מים ברשויות המקומיות
תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע
שלום רב,
הנדון:

דווח על איכות המים לתושבי הרשות המקומית  -לקייה

בתאריך  35.2.3702נכנסו לתוקף תקנות בריאות העם ( 0353איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני
מי שתייה) – התשע"ג – . 3702
על פי התקנות ,ספק המים חייב לפרסם לציבור את תוצאות בדיקות המים שנערכו על ידו ,וזאת ע"פ
המפורט בתקנה  30א' .על כך הדו"ח הרבעוני המצ"ב הינו אחד מהאחרונים שמשרדנו ינפיק.
לתשומת לבכם תקן מי שתייה החדש סעיף  02קובע בין היתר כי במי השתייה לא ימצא אף חיידק
קוליפורם כללי ,ולא ימצא חיידק קוליפורם צואתי ב 077 -מ"ל דוגמת מים(.בתקן הישן מותר עד 2
קוליפורם).וכן יש לבצע בדיקה לעכירות בכל נקודות הדיגום בכל בדיקה,לצורך כך יש לרכוש מד עכירות
בנוסף לכך בהתאם לתקנה  26על ספק המים להכין תוכנית דיגום שנתית ולהגיש לאישור רשות
הבריאות לפני ראשון בנובמבר של כל שנה .על מנת להקל עליכם השנה אנו נכין את תוכנית
הדיגום,לצורך זה הינכם מתבקשים להעביר למשרדנו עדכונים שברצונכם להכניס לתוכנית הדיגום
(שינוי והוספת נקודות דיגום בהתאם למפורט בתקנות) וזאת ללא דיחוי.
נא הערכותיכם בהתאם.
לנוחיותכם התקנות החדשות למי שתיה "תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי
שתיה )התשע"ג  3702מפורסמות באתר אינטרנט של משרד הבריאות http://www.health.gov.il -
0777

רצ"ב טבלה המרכזת את הנתונים לחודשים יולי – ספטמבר 2013

איכות המים  -דווח תקופתי לחודשים יולי  -ספטמבר 2013
מספר הבדיקות המיקרוביאליות
מספר מתוכנן
ברשת

מס' הבדיקות שבוצעו
עפ"י תכנית דיגום
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בכבוד רב,

העתק :ראש הרשות המקומית ,תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע

סוניה פריד
מפקחת מחוזית לבריה"ס

קריית הממשלה רח' התקווה  ,4באר שבע ת.ד  10050 .טל  6263482-08 .פקס6263484-08 :
4 Hatikva St., P.O.B. 10050 Beer-Sheeva  Tel. 972-8-6263482 Fax. 972-8-6263484
E-mail: hadasa.eden@bsh.health.gov.il

מדינת ישראל

משרד הבריאות
לשכת הבריאות  -מחוז הדרום
מחלקת בריאות הסביבה

State of Israel
Ministry of Health
Regional Health Office
Southern Region
ג' חשון תשע"ד
 70אוקטובר 3702
מספר 3652
תיק :מים  -רבעון

לכבוד
מנהל מח' תברואה
מנהל מח' מים ברשויות המקומיות
תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע
שלום רב,
הנדון:

דווח על איכות המים לתושבי הרשות המקומית  -כסייפה

בתאריך  35.2.3702נכנסו לתוקף תקנות בריאות העם ( 0353איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני
מי שתייה) – התשע"ג – . 3702
על פי התקנות ,ספק המים חייב לפרסם לציבור את תוצאות בדיקות המים שנערכו על ידו ,וזאת ע"פ
המפורט בתקנה  30א' .על כך הדו"ח הרבעוני המצ"ב הינו אחד מהאחרונים שמשרדנו ינפיק.
לתשומת לבכם תקן מי שתייה החדש סעיף  02קובע בין היתר כי במי השתייה לא ימצא אף חיידק
קוליפורם כללי ,ולא ימצא חיידק קוליפורם צואתי ב 077 -מ"ל דוגמת מים(.בתקן הישן מותר עד 2
קוליפורם).וכן יש לבצע בדיקה לעכירות בכל נקודות הדיגום בכל בדיקה,לצורך כך יש לרכוש מד עכירות
בנוסף לכך בהתאם לתקנה  26על ספק המים להכין תוכנית דיגום שנתית ולהגיש לאישור רשות
הבריאות לפני ראשון בנובמבר של כל שנה .על מנת להקל עליכם השנה אנו נכין את תוכנית
הדיגום,לצורך זה הינכם מתבקשים להעביר למשרדנו עדכונים שברצונכם להכניס לתוכנית הדיגום
(שינוי והוספת נקודות דיגום בהתאם למפורט בתקנות) וזאת ללא דיחוי.
נא הערכותיכם בהתאם.
לנוחיותכם התקנות החדשות למי שתיה "תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי
שתיה )התשע"ג  3702מפורסמות באתר אינטרנט של משרד הבריאות http://www.health.gov.il -
0777

רצ"ב טבלה המרכזת את הנתונים לחודשים יולי – ספטמבר 2013

איכות המים  -דווח תקופתי לחודשים יולי  -ספטמבר 2013
מספר הבדיקות המיקרוביאליות
מספר מתוכנן
ברשת

מס' הבדיקות שבוצעו
עפ"י תכנית דיגום
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7.07

בכבוד רב,

העתק :ראש הרשות המקומית ,תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע

סוניה פריד
מפקחת מחוזית לבריה"ס

קריית הממשלה רח' התקווה  ,4באר שבע ת.ד  10050 .טל  6263482-08 .פקס6263484-08 :
4 Hatikva St., P.O.B. 10050 Beer-Sheeva  Tel. 972-8-6263482 Fax. 972-8-6263484
E-mail: hadasa.eden@bsh.health.gov.il

מדינת ישראל

משרד הבריאות
לשכת הבריאות  -מחוז הדרום
מחלקת בריאות הסביבה

State of Israel
Ministry of Health
Regional Health Office
Southern Region
ג' חשון תשע"ד
 70אוקטובר 3702
מספר 3652
תיק :מים  -רבעון

לכבוד
מנהל מח' תברואה
מנהל מח' מים ברשויות המקומיות
תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע
שלום רב,
הנדון:

דווח על איכות המים לתושבי הרשות המקומית – שגב שלום

בתאריך  35.2.3702נכנסו לתוקף תקנות בריאות העם ( 0353איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני
מי שתייה) – התשע"ג – . 3702
על פי התקנות ,ספק המים חייב לפרסם לציבור את תוצאות בדיקות המים שנערכו על ידו ,וזאת ע"פ
המפורט בתקנה  30א' .על כך הדו"ח הרבעוני המצ"ב הינו אחד מהאחרונים שמשרדנו ינפיק.
לתשומת לבכם תקן מי שתייה החדש סעיף  02קובע בין היתר כי במי השתייה לא ימצא אף חיידק
קוליפורם כללי ,ולא ימצא חיידק קוליפורם צואתי ב 077 -מ"ל דוגמת מים(.בתקן הישן מותר עד 2
קוליפורם).וכן יש לבצע בדיקה לעכירות בכל נקודות הדיגום בכל בדיקה,לצורך כך יש לרכוש מד עכירות
בנוסף לכך בהתאם לתקנה  26על ספק המים להכין תוכנית דיגום שנתית ולהגיש לאישור רשות
הבריאות לפני ראשון בנובמבר של כל שנה .על מנת להקל עליכם השנה אנו נכין את תוכנית
הדיגום,לצורך זה הינכם מתבקשים להעביר למשרדנו עדכונים שברצונכם להכניס לתוכנית הדיגום
(שינוי והוספת נקודות דיגום בהתאם למפורט בתקנות) וזאת ללא דיחוי.
נא הערכותיכם בהתאם.
לנוחיותכם התקנות החדשות למי שתיה "תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי
שתיה )התשע"ג  3702מפורסמות באתר אינטרנט של משרד הבריאות http://www.health.gov.il -
0777

רצ"ב טבלה המרכזת את הנתונים לחודשים יולי – ספטמבר 2013

איכות המים  -דווח תקופתי לחודשים יולי  -ספטמבר 2013
מספר הבדיקות המיקרוביאליות
מספר מתוכנן
ברשת

מס' הבדיקות שבוצעו
עפ"י תכנית דיגום
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בכבוד רב,

העתק :ראש הרשות המקומית ,תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע

סוניה פריד
מפקחת מחוזית לבריה"ס
ג' חשון תשע"ד

קריית הממשלה רח' התקווה  ,4באר שבע ת.ד  10050 .טל  6263482-08 .פקס6263484-08 :
4 Hatikva St., P.O.B. 10050 Beer-Sheeva  Tel. 972-8-6263482 Fax. 972-8-6263484
E-mail: hadasa.eden@bsh.health.gov.il

מדינת ישראל

משרד הבריאות
לשכת הבריאות  -מחוז הדרום
מחלקת בריאות הסביבה

State of Israel
Ministry of Health
Regional Health Office
Southern Region
 70אוקטובר 3702
מספר 3652
תיק :מים  -רבעון

לכבוד
מנהל מח' תברואה
מנהל מח' מים ברשויות המקומיות
תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע
שלום רב,
הנדון:

דווח על איכות המים לתושבי הרשות המקומית  -ערוער

בתאריך  35.2.3702נכנסו לתוקף תקנות בריאות העם ( 0353איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני
מי שתייה) – התשע"ג – . 3702
על פי התקנות ,ספק המים חייב לפרסם לציבור את תוצאות בדיקות המים שנערכו על ידו ,וזאת ע"פ
המפורט בתקנה  30א' .על כך הדו"ח הרבעוני המצ"ב הינו אחד מהאחרונים שמשרדנו ינפיק.
לתשומת לבכם תקן מי שתייה החדש סעיף  02קובע בין היתר כי במי השתייה לא ימצא אף חיידק
קוליפורם כללי ,ולא ימצא חיידק קוליפורם צואתי ב 077 -מ"ל דוגמת מים(.בתקן הישן מותר עד 2
קוליפורם).וכן יש לבצע בדיקה לעכירות בכל נקודות הדיגום בכל בדיקה,לצורך כך יש לרכוש מד עכירות
בנוסף לכך בהתאם לתקנה  26על ספק המים להכין תוכנית דיגום שנתית ולהגיש לאישור רשות
הבריאות לפני ראשון בנובמבר של כל שנה .על מנת להקל עליכם השנה אנו נכין את תוכנית
הדיגום,לצורך זה הינכם מתבקשים להעביר למשרדנו עדכונים שברצונכם להכניס לתוכנית הדיגום
(שינוי והוספת נקודות דיגום בהתאם למפורט בתקנות) וזאת ללא דיחוי.
נא הערכותיכם בהתאם.
לנוחיותכם התקנות החדשות למי שתיה "תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי
שתיה )התשע"ג  3702מפורסמות באתר אינטרנט של משרד הבריאות http://www.health.gov.il -

0777

רצ"ב טבלה המרכזת את הנתונים לחודשים יולי – ספטמבר 2013

איכות המים  -דווח תקופתי לחודשים יולי  -ספטמבר 2013
מספר הבדיקות המיקרוביאליות
מספר מתוכנן
ברשת

מס' הבדיקות שבוצעו
עפ"י תכנית דיגום
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בכבוד רב,

העתק :ראש הרשות המקומית ,תאגיד "נווה מדבר"
העצמאות  20באר-שבע

סוניה פריד
מפקחת מחוזית לבריה"ס

קריית הממשלה רח' התקווה  ,4באר שבע ת.ד  10050 .טל  6263482-08 .פקס6263484-08 :
4 Hatikva St., P.O.B. 10050 Beer-Sheeva  Tel. 972-8-6263482 Fax. 972-8-6263484
E-mail: hadasa.eden@bsh.health.gov.il

