
תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי ים

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2019/229תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 4

20/09/201920/09/2019תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור:  הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

תאריך הדיגום:

אתר:

18/09/2019

כן18/09/2019 לא

בניאס, ג'ילבון, זוויתן, חצבני, יהודיה, ירדן, מג'רסה, משושים, צפת

מחוז צפון טבריה, צפת

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

נחלים צפת

046959602אבי ראובן

avir@Npa.org.il

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

יחידות CFU ב רמה מירבית מותרת ** *S.Mשיטת בדיקה לפי הערה לשיטת הבדיקה שם החיידקים הנבדקים

בדיקות מיקרוביאליות: 

9222I100 mlא.קולי

9222D1000100 mlקוליפורמים צואתיים

 *** Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

 **תקן איכות מי ים וחופי רחצה מוכרזים , מ- 1.3.2010

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

  תאריך עדכון תבנית 26.07.2014

15 Haparsim St. P.O.B 800  Haifa 35055 רחוב הפרסים 15 ת.ד 800, חיפה, 35055



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי ים

2019/229תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 4

דוח תוצאות

א.קוליהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

2019/09/000364270460

חצבני נוחיילה

NS00001873

נחל

2019/09/0003653701250

ירדן מוצא תעלה 

מערבית

NS00001907

נחל

2019/09/0003668101150

ירדן תעלת הבטחון

NS00001904

נחל

2019/09/00036723402600

ירדן גשר להבות הבשן

NS00001908

נחל

2019/09/0003687401050

ירדן נחל דישון

NS00001905

נחל

2019/09/00036918001800

ירדן גשר בנות יעקב

NS00001906

נחל

2019/09/000370120200

בניאס זולה 2

NS00001909

נחל

2019/09/000371400800

חצבני סכר רומי

NS00001876

נחל

2019/09/000372880880

זויתן שביל שחור

NS00001895

נחל

2019/09/00037380110

ג'ילבון אזור עלייקה

NS00001899

נחל

2019/09/000374130170

ג'ילבון ירידה לשטח אש

NS00001901

נחל

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

  תאריך עדכון תבנית 26.07.2014

15 Haparsim St. P.O.B 800  Haifa 35055 רחוב הפרסים 15 ת.ד 800, חיפה, 35055



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי ים

2019/229תעודת בדיקה מספר:
 דף 3 מתוך 4

המשך דוח תוצאות

א.קוליהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

2019/09/00037515401540

יהודיה עין תות

NS00001896

נחל

2019/09/000376490700

יהודיה מסיל קצביה

NS00001897

נחל

2019/09/00037732003200

יהודיה תחנה 

הידרומטרית

NS00001898

נחל

2019/09/000378300700

ירדן גשר הדודות

NS00001900

נחל

2019/09/000379850850

משושים מעל חיבור נחל 

קצרין

NS00001889

נחל

2019/09/000380370600

משושים לאחר חיבור 

נחל קצרין

NS00001917

נחל

2019/09/000381400920

משושים מעבר כביש

NS00001918

נחל

2019/09/00038212001200

משושים חורשה

NS00001903

נחל

2019/09/00038316001600

משושים נחל דורה

NS00001902

נחל

2019/09/000384340450

משושים לפני חיבור נחל 

אל-דורה למשושים

NS00001888

נחל

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

  תאריך עדכון תבנית 26.07.2014

15 Haparsim St. P.O.B 800  Haifa 35055 רחוב הפרסים 15 ת.ד 800, חיפה, 35055



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי ים

2019/229תעודת בדיקה מספר:
 דף 4 מתוך 4

המשך דוח תוצאות

א.קוליהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

2019/09/0003851020

מג'רסה מעלה

NS00001913

נחל

2019/09/0003869201150

מג'רסה נחל שפמנון

NS00001920

נחל

2019/09/00038730150

מג'רסה דליות אחרי 

המאגר

NS00001911

נחל

2019/09/000388210250

מג'רסה דליות סוף 

הזרימה

NS00001912

נחל

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

מרים דולגיה

עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

  תאריך עדכון תבנית 26.07.2014

15 Haparsim St. P.O.B 800  Haifa 35055 רחוב הפרסים 15 ת.ד 800, חיפה, 35055


