
מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע“מ

בס"ד

תוצאות אלה מלמדות כי איכות מי השתייה שסופקו על ידי התאגיד מי-ברק 
לצרכני בני ברק במהלך תקופה זו, מהבחינה המיקרוביאלית, הינה טובה.

הדגימות נלקחו, על ידי דוגם מוסמך, מנקודות דיגום שונות ברשת אספקת 
המים בבני ברק, ובוצעו במעבדות משרד הבריאות.

פרטים נוספים על איכות מי השתייה המסופקים על ידי תאגיד המים מי 
ברק שיכללו: תוצאות בדיקות כימיות, תכולת מיקרו מזהמים, כמויות המים 

שנצרכו, יתפרסמו כנדרש בדוח השנתי לאזרח, בסוף השנה האזרחית.

תאגיד  המים והביוב של בני ברק בע“מ

איכות המים המסופקים בבני ברק
דוח לתושבים וצרכני המים

על פי חוק התאגידים הרינו מתכבדים להמציא לתושבי ולצרכני המים של העיר 
בני ברק דווח על טיב המים מהבחינה המיקרוביאלית לתאריכים 01/01/2014 

כ"ט טבת תשע"ד עד 31/03/2014 כ"ט אדר ב' תשע"ד.

בדיקות מיקרוביאליות

 נקודת הדיגום
דגימות

מתוכננות
דגימות
 ביצוע ב%שבוצעו

דגימות תקינות

 ב%מספר

24023698.3%236100.0%רשת אספקה

151173.3%11100.0%בארות 

33100.0%3100.0%בריכות ומאגרים

25825096.9%250100.0%סה“כ



מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ

מי-ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע“מ

בס"ד

תוצאות אלה מלמדות כי איכות מי השתייה שסופקו על ידי התאגיד מי-ברק 
לצרכני בני ברק במהלך תקופה זו, מהבחינה המיקרוביאלית, הינה טובה.

הדגימות נלקחו, על ידי דוגם מוסמך, מנקודות דיגום שונות ברשת אספקת 
המים בבני ברק, ובוצעו במעבדות משרד הבריאות.

פרטים נוספים על איכות מי השתייה המסופקים על ידי תאגיד המים מי 
ברק שיכללו: תוצאות בדיקות כימיות, תכולת מיקרו מזהמים, כמויות המים 

שנצרכו, יתפרסמו כנדרש בדוח השנתי לאזרח, בסוף השנה האזרחית.

תאגיד  המים והביוב של בני ברק בע“מ

איכות המים המסופקים בבני ברק
דוח לתושבים וצרכני המים

על פי חוק התאגידים הרינו מתכבדים להמציא לתושבי ולצרכני המים של העיר 
בני ברק דווח על טיב המים מהבחינה המיקרוביאלית לתאריכים 01/04/2014 

א' ניסן תשע"ד עד 30/06/2014 ב' תמוז תשע"ד.

בדיקות מיקרוביאליות

 נקודת הדיגום
דגימות

מתוכננות
דגימות
 ביצוע ב%שבוצעו

דגימות תקינות

 ב%מספר

24421688.5%216100.0%רשת אספקה

62.5%1995.0%*3220בארות 

33100.0%3100.0%בריכות ומאגרים

27923985.7%23899.6%סה“כ

*חלק מהבארות נסגרו במהלך התקופה



מי - ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע"מ

מי - ברק
תאגיד המים והביוב של בני-ברק בע“מ

בס"ד

תוצאות אלה מלמדות כי איכות מי השתייה שסופקו על ידי תאגיד מי-ברק 
לצרכני בני ברק במהלך תקופה זו, מהבחינה המיקרוביאלית, הינה טובה.

הדגימות נלקחו, על ידי דוגם מוסמך, מנקודות דיגום שונות ברשת אספקת 
המים בבני ברק, ובוצעו במעבדות משרד הבריאות.

פרטים נוספים על איכות מי השתייה המסופקים על ידי תאגיד המים 
מי-ברק שיכללו: תוצאות בדיקות כימיות, תכולת מיקרו מזהמים, כמויות 

המים שנצרכו, יתפרסמו כנדרש בדוח השנתי לאזרח, בסוף השנה האזרחית.

תאגיד  המים והביוב של בני ברק בע“מ

איכות המים המסופקים בבני ברק
דו"ח לתושבים וצרכני המים

על פי חוק התאגידים הרינו מתכבדים להמציא לתושבי ולצרכני המים של העיר 
בני ברק דווח על טיב המים מהבחינה המיקרוביאלית לתאריכים 1/07/2014

 ג' תמוז תשע"ד עד 30/09/2014 ו' תשרי תשע"ה.

בדיקות מיקרוביאליות

 נקודת הדיגום
דגימות

מתוכננות
דגימות
 ביצוע ב-%שבוצעו

דגימות תקינות

 ב-%מספר

225225100.0%21896.9%רשת אספקה

62.5%22100.0% *3522בארות 

44100.0%4100.0%בריכות ומאגרים

26425195.1%24497.2%סה“כ

*חלק מהבארות נסגרו במהלך התקופה
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