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  "שוהם" מקומיתמועצה , 2011שנת לח איכות מים "דו :הנדון

. 30/10/2011מיום  131-11' מכתבנו מס         
 
מתכבדים  הננו ,(2011חודשי אוגוסט אוקטובר ח תלת "דו) בהמשך למכתבנו שבסימוכין .1

באשר לעמידתכם ביעדי תוכנית הדיגום למי , השנתי ח המסכם"את הדו, להגיש לעיונכם
.  לצורך פרסומם בעיתונות ובאמצעי המדיה המקומיים, 2011שנת ל, השתייה

א "לפקודת העיריות התס 75' תיקון מס"מעוגנת ב , הדרישה לפרסום הנתונים המצורפים
238  -חובותיה של עירייה  –' זכויותיה וחובותיה של עירייה סימן ב –פרק שנים עשר ) 2001

 ."(חובת דיווח על איכות המים  -מפעלי מים -

 
בתחום  ,01/01/2011-31/12/2011שבין התאריכים  לתקופההמצורפים מתייחסים חות "הדו .2

 . "שוהם"המקומית מועצה 
  

 :2011  דצמבר  -ינוארחודשים  "שוהם" (וכימיות טריאליותבדיקות בק) שנתיסיכום  .3
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 שם היישוב

 שוהם שגרתית רשת 98.0 98.0 100.0% 98.0 100.0% 0.0 0.0%
כניסה ממקור  17.0 17.0 100.0% 17.0 100.0% 0.0 0.0%

 מים פרטי
 שוהם שגרתית

בריכה /מאגר 34.0 34.0 100.0% 34.0 100.0% 0.0 0.0%
 יציאה

 שוהם שגרתית

:ישוהם סיכום מיקרו בקטריאל  149.0 149.0 100.0% 149.0 100.0% 0.0 0.0%  
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שם 
 היישוב

 שוהם  F        - מי רשת   רשת 12 12 100.0% 0 0.0%
 שוהם מתכות-מי רשת  רשת 5 5 100.0% 0 0.0%

 שוהם עכירות -מי רשת  רשת 6 6 100.0% 0 0.0%

 שוהם F  - מי רשת כניסה ממקור מים  8 8 100.0% 0 0.0%

 שוהם מתכות-מי רשת  כניסה ממקור מים  1 1 100.0% 0 0.0%

 שוהם עכירות -מי רשת  כניסה ממקור מים  1 1 100.0% 0 0.0%

 :  כ דגימות לרשות"סה 33 33 100.0% 0 0.0%
 

 והמקרו בקטריאליות  הכימיות בוצעו על ידיכם הבדיקות , על פי הרשומות שבידינו .4

 . בתוכנית הדיגוםשנדרשו 
  

הועברו  2012ביולוגיות לשנת  לבדיקות כימיות ומקרו טפסי הדיגוםהכוללת  ,הדיגום תוכנית .5
 –ולגברת חיננית וויס  ,המיםמנהל מחלקת  – שמואל תמרבאמצאות הדואר האלקטרוני למר 

 . שוהםמקומית מועצה  מנהלת האגך לאיכות הסביבה
 כבוד רבב                                                   

 
הכט חיה       

 מפקחת נפתית לבריאות הסביבה
 

 
: העתקים

 ל"בדוא ".שוהם"מועצה מקומית , אגף לאיכות הסביבההמנהלת  –חיננית וייס  ' גב
בדואל " מועצה מקומית שוהם"מנהל מחלקת המים  –מר שמוליק תמר  

 .ל"בדוא. כאן, רופא נפתי –    ר זהר מור  "ד
 .ל"ס בדוא"מהנדסת מחוזית לבריה – אתי בורלא  ' גב

 .כאן, ס"מפקח לבריה – מר חנן עדן   


