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שעור מספר הדגימות שעור מספר דגימות מספר דגימות סוג קבוצת שם

החריגות החריגות הביצוע שבוצעו מתוכננות הנקודה הבדיקה היישוב

100.0% 0 100.0% 23 23 רשת שגרתית שוהם

100.0% 0 100.0% 4 4 כניסה ממקור מים  שגרתית שוהם

100.0% 0 100.0% 8 8 מאגר/בריכה יציאה שגרתית שוהם

100.0% 0 100.0% 35 35 סה"כ דגימות:

מתאריך:01.01.2011 עד לתאריך: 31.03.2011 שם הרשות המקומית: המועצה המקומית "שוהם"

31/03/2011 עד תאריך: 01/01/2011 מתאריך:

שעור מספר הדגימות שעור מספר הדגימות מספר הדגימות סוג קבוצת

החריגות החריגות הביצוע שבוצעו המתוכננות הנקודה הבדיקה

0% 0 100.0% 5 5 רשת F-  מי רשת

0% 0 100.0% 2 2 רשת מי רשת -מתכות

0% 0 100.0% 2 2 רשת מי רשת - עכירות

0% 0 100.0% 3 3 כניסה F-  מי רשת

0% 0 100.0% 12 12

המועצה המקומית "שהם"

סה"כ דגימות

 לכבוד
מר גיל לבנה 

" שוהם" ראש מועצה מקומית   
, אדון נכבד

 א"ז ניסן תשע"כ            
 2011        מאי           02

 137-11 :מספרנו
  

 
  "מועצה מקומית שוהם"  2011 מרץ  -ינוארחודשים תלת חודשי לח איכות מים "דו :הנדון

. 09/02/2011מיום  049-10' מכתבנו מס: סימוכין
זכויותיה וחובותיה של  –פרק שנים עשר ) 2001א "התס לפקודת העיריות 75' מסיקון תבהתאם ל .1

היננו  ,(חובת דיווח על איכות המים   -מפעלי מים238 חובותיה של עיריה –' עירייה סימן ב
 המסכמים  המסכמים הרבעוניים ותח"דוה עיונכם אתמתכבדים להגיש ל

 .צורך פרסום בעיתון המקומיל 01/01/2011-31/03/2011ופה לתק

 

 :2011 מרץ  -ינוארחודשים ( בדיקות בקטריאליות) סיכום תלת חודשי .2

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
עומד ,  שמואל תמרהמתבצע על ידי מר " שוהם" הרשות הדיגום הבקטריאלי בתחום  שעור  -

 .100.0%על 
 .בתקופה הנסקרת לא התגלו חריגות בבדיקות שנערכו -

 

 :2011 ינואר מרץ חודשים ( ת כימיותבדיקו) סיכום תלת חודשי .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עומד על , שמואל תמרהמתבצע על ידי מר  "שוהם"מי הרשות בתחו הכימיהדיגום  שעור  -
100.0%. 

 .בערכי העכירות המתכות והפלואור לא התגלו חריגות ,בתקופה הנסקרת -
 

בכבוד רב 

 
הכט חיה 

מפקחת נפתית לבריאות הסביבה 
: העתקים

בדואל . דוגם מועצה מקומית שוהם –תמר   מר שמואל
בדואל . מועצה מקומית שוהם, מנהלת מחלקת איכות הסביבה –חיננית וייס  ' גב
בדואל . כאן, רופא נפתי –ר זהר מור      "ד

ס בדואל "מהנדסת מחוזית לבריה –אתי בורלא  ' גב
  בדואל.כאן, ס"מפקח לבריה –מר חנן עדן  

 


