
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 בדו�ח השנתי לאזרח, בסוף השנה האזרחית.

*עקב הפקת חורף הבארות לא היו פעילות

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 דיווח על טיב המים מהבחינה המיקרוביאלית לתאריכים 01/01/2016

 כ' טבת תשע"ו עד 31/03/2016 כא' אדר ב' תשע"ו.

בדיקות מיקרוביאליות

 נקודת הדיגום
דגימות

מתוכננות
דגימות
 ביצוע ב-%שבוצעו

דגימות תקינות

 ב-%מספר

228228100.0%228100.0%רשת אספקה

0.0%00.0%*220בארות 

1010100.0%10100.0%בריכות ומאגרים

26023891.5%238100.0%סה“כ

תחשוב 
טיפה

 על כל 
טיפה

טיפה
 על כל 
טיפה

 על כל 
טיפה

 על כל 
טיפהטיפה
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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 בדו״ח 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 01/04/2016 כב' אדר ב' תשע"ו 

עד 30/06/2016 כד' סיון תשע"ו.

בדיקות מיקרוביאליות

 נקודת הדיגום
דגימות

מתוכננות
דגימות
 ביצוע ב-%שבוצעו

דגימות תקינות

 ב-%מספר

227227100.0%227100.0%רשת אספקה

181688.9%16100.0%בארות 

1212100.0%12100.0%בריכות ומאגרים

25725599.2%255100.0%סה”כ

תחשוב 
טיפה

 על כל 
טיפה
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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 01/07/2016 כ"ה סיון תשע"ו 

עד 30/09/2016 כ"ז אלול תשע"ו.

בדיקות מיקרוביאליות

 נקודת הדיגום
דגימות

מתוכננות
דגימות
 ביצוע ב-%שבוצעו

דגימות תקינות

 ב-%מספר

233233100.0%23299.6%רשת אספקה

1818100.0%18100.0%בארות 

1313100.0%13100.0%בריכות ומאגרים

264264100.0%26399.6%סה“כ

תחשוב 
טיפה

 על כל 
טיפה

טיפה
 על כל 
טיפה

 על כל 
טיפה

 על כל 
טיפהטיפה
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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
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 01/10/2016 כח' אלול תשע"ו 

עד 31/12/2016 ב' טבת תשע"ז.

בדיקות מיקרוביאליות

 נקודת הדיגום
דגימות

מתוכננות
דגימות
 ביצוע ב-%שבוצעו

דגימות תקינות

 ב-%מספר

222222100.0%222100.0%רשת אספקה

1212100.0%12100.0%בארות 

1212100.0%12100.0%בריכות ומאגרים

246246100.0%246100.0%סה”כ

תחשוב 
טיפה

 על כל 
טיפה
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מי ברק - מוקד שירות לקוחות, שיחת חינם: 1-800-071200
מוקד 106

לשירותכם 24 שעות ביממה

תחשוב 
טיפה

 על כל 
טיפה

דווח על טיב המים מהבחינה  בני ברק  ולצרכני המים של העיר  על פי חוק התאגידים הרינו מתכבדים להמציא לתושבי 
המיקרוביאלית והכימית לתאריכים  01/01/2016 כ' טבת תשע"ו עד 31/12/2016 ב' טבת תשע"ז.

דו”ח לשנת 2016 לתושבי העיר ולצרכנים 
על איכות המים המסופקים בבני ברק  

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

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

 בדיקות כימיות

מירבי מותר בתקןהיסוד או התרכובת
בארות - ממצאים

מינימוםמקסימום

חומרים אי אורגניים- מיליגרם/ ליטר )PPB(- )השפעה בריאותית(

מיקרומזהמים- קבוצת חומרי הדברה- מיקרוגרם/ליטר )PPB(-)השפעה בריאותית(

0.050.0100.007אתילן די ברומיד

1.000.000.00לינדן

4.000.000.00אלאכלור

0.400.000.00הפטאכלור

1.000.000.00כלורדן

20.000.000.00מתוקסיכלור

0.000.00אין תקןאנדרין

2.000.130.10אטרזין

0.300.000.00ד.ב.כ.פ

100.000.000.00טריהלומתנים

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

בדיקות כימיות

מירבי מותר בתקןהיסוד או התרכובת
בארות 

מינימוםמקסימום

חומרים אי אורגניים- מיליגרם/ ליטר )PPB(- )השפעה בריאותית(

AS - 10.000.000.00ארסן

Ba -1000.000.000.00בריום

Hg -1.000.000.00כספית

Cr -50.000.000.00כרום

Ni -20.000.000.00ניקל

Se -10.000.000.00סלניום

Pb -10.000.000.00עופרת

Cd -5.000.000.00קדמיום

Ag -100.000.000.00כסף

F -0.7-1.40.000.00פלואוריד

No3 -70.0068.000.00חנקות

חומרים- מיליגרם/ ליטר או מיקרוגרם/ ליטר, כמצויין

השפעה אורגנולפטית )טעם, ריח וכו'(

Cl -600.0076.50.00כלורידים

מיקרומזהמים- חומרים אורגנים נדיפים VOC- מיקרוגרם/ליטר )PPB(-)השפעה בריאותית(

5.000.000.00בנזן

0.70.000.00בנזו )a( פירן

600.000.000.00דיכלורובנזן )1,2(

750.000.00דיכלורובנזן )1,4(

U.VMQL0.010.0074

4.000.000.00דיכלורואתן 1,2

10.000.30.2דיכלורואתילן 1,1

50.000.40.4דיכלורואתילן 1,2

200.000.10.1טריכלורואתן 1,1,1

20.009.70.3טריכלורואתילן

10.005.60.6טטראכלוראתילן

80.001.80.2כלורופורם

4.000.000.00פחמן נטטראכלורי

100.000.000.00מונוכלורובנזן

900.000.000.00פורמאלדהיד

700.000.000.00טולואן

e500.000.000.00סילן

50.000.000.00סטירן

 בדיקות מיקרוביאליות

 
נקודת הדיגום

דגימות  
שבוצעו

ביצוע 
ב%

דגימות חריגותדגימות תקינות

ב%מספר ב%מספר

910910100%910100.0%00.0%רשת אספקה

7070100%70100.0%00.0%בארות 

4747100.0%47100.0%00.0%בריכות ומאגרים

10271027100%1027100.0%00.0%סה”כ

 איכות מי השתייה שסופקו על ידי תאגיד מי-ברק
לצרכני בני ברק במהלך שנת 2016 – טובה וראויה

בס״ד
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