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 21/08/2017 
 יד דלק עומרים דרום-מ 0471    מס'מסמך       
 04/05/2016, דלק עומרים דרום גי-מ 0471 מכתב קודם:      

 לכבוד
 מר ניסים צפרוב, חברת דלק

 
 שלום רב,

 ק צנרת בתחנת דלו מיכלים הנדון: ניתוח בדיקות   
 זהות  תחנת הדלק: 

מס' מזהה של  
 התחנה

 מחוז כתובת חברה שם התחנה

לכיוון עומרביציאה  דלק עומרים 471  דרום 
  

  ליםכבדיקות מי
  בע"מבדק מישב  הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת

 12.01.16  בתאריך:
   1307 המס' המזהה של הבדיקה:

 _ חוזרת __Xראשונית _ סוג הבדיקה:
 פן בודדהדו סוג המיכלים:

 .הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים 7מתוך  מיכלים 4 נבדקו
 

 המילוי )פריקה( בדיקות צנרת
 גבי שואף בע"מ הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת

 15.02.16  בתאריך:
 81401 המס' המזהה של הבדיקה:

 _ חוזרת __Xראשונית _ סוג הבדיקה:
 .ולם נמצאו ע"י המעבדה תקיניםהנמצאים בתחנה וכ 3קוים מתוך  3 נבדקו

 מבוצע בפריקה ישירה. סולר-1Tמיכל המילוי , 07.07.14-מ 79222דו"ח הבדיקה לפי הערה לבדיקה: 
 

 הניפוק בדיקות צנרת
  בע"מבדק מישב  הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת

 24.11.15  בתאריך:
   1240 המס' המזהה של הבדיקה:

 _ חוזרת __Xראשונית _ סוג הבדיקה:
 .הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים 2קוים מתוך  2 דקונב
 

 אישורים שהתקבלו:

 של חברת א.אלגריסי בע"מ, מערכת ההגנה הקתודית תקינה. 01.2017-לפי מסמך מ 

 שני המיכלים21.04.09-על פי הודעת החברה מ , (3T- ,4מיםT-מים) 3מיכל . מבוטליםT- נמצא מים
 .03.03.09-מ 72514דולף בבדיקה מס' 

 של מיכל  התקבל אישור לניתוקוT-98 02.07.17-ב באופן זמני. 
 

 הוראות לביצוע:

  יש לנהוג על פי האמור בתקנות המים  מ"ל/ש( 480-) 78391מס'  צנרת המילויבעקבות הכשל בבדיקת
 .13 עם דגש על תקנה 1997 –)מניעת זיהום מים( )תחנות דלק( התשנ"ז 
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 24.11.2020 הבדיקה התקופתית הבאה עד
 
 

 יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה
 בברכה,                                                                                         

                                                                                          
                                                                                           

 ד"ר אריה פיסטינר                                                                                     
 ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים                                                                                      

 העתק:
 מחוז דרום שירה תמיר, גב'

 


