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  26/06/2019 
 יז פז באר שבע מרכז דרום-מ 0462    מסמך מס'     
 25/03/2019, פז באר שבע מרכז דרום זט-מ 0462 :מכתב קודם     

  לכבוד
 מר מיקי לבנטל, חברת פז

 
 שלום רב,

 בתחנת דלק הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת    
 79947מספר מניפה 

  
מס' מזהה של 

 התחנה
 מחוז כתובת חברה שם התחנה

1דרך חברון  פז באר שבע מרכז 462  דרום 
  

  ליםכבדיקות מי
 בע"מ גבי שואף מעבדתהבדיקה בוצעה ע"י 

 11.10.18  בתאריך:
  85559 המס' המזהה של הבדיקה:

 _ חוזרת __Xראשונית _ סוג הבדיקה:
 דופן בודדה ם:סוג המיכלי

 .(3T-95) לא תקין – 1-ן ותקי ע"י המעבדה נמצא 1, בתחנה יםנמצאה 7מתוך  מיכלים 2 נבדקו
 

 בע"מ גבי שואף מעבדתהבדיקה בוצעה ע"י 
 11.10.18  בתאריך:

  85601 המס' המזהה של הבדיקה:
 _X ראשונית __ חוזרת _ סוג הבדיקה:

 דופן בודדה סוג המיכלים:
 (.3T-95) לא תקין ע"י המעבדה נמצא והוא בתחנה יםנמצאה 7 מתוך מיכל 1 נבדק

 .המיכל בוטל ונשאב, 18.10.18-על פי הודעת החברה מהערה לבדיקה: 
 

 גבי שואף בע"מ הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת
 11.06.19  בתאריך:

 86306 המס' המזהה של הבדיקה:
 _ חוזרת __Xראשונית _ סוג הבדיקה:

 DANA 2015לאחר  סוג המיכלים:
  ואקום סוג השיטה:

 קיימיםרישומי בדיקה חודשיים:     תקינים אמצעי הניטור:
 .הנמצאים בתחנה והוא נמצא ע"י המעבדה תקין 1מתוך  (2T-95) מיכל 1 נבדק

 
 המילוי )פריקה( בדיקות צנרת

 גבי שואף בע"מ הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת
 29.01.18  בתאריך:

 84413 המס' המזהה של הבדיקה:

 _ חוזרת __Xראשונית _ וג הבדיקה:ס
 .תקינים ע"י המעבדה בתחנה וכולם נמצאו יםנמצאה 2קוים מתוך  2 נבדקו

 
 מתודה הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת

 05.03.18  בתאריך:
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 1557 המס' המזהה של הבדיקה:

 _ חוזרת __Xראשונית _ סוג הבדיקה:
 ן.תקי ע"י המעבדה נמצא הואבתחנה ו יםנמצאה 3מתוך  (2T-95) קו 1 נבדק

 
 הניפוק בדיקות צנרת

 גבי שואף בע"מ הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת
 29.01.18  בתאריך:

 84412 המס' המזהה של הבדיקה:

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

 
 אישורים שהתקבלו:

 המיכל  11.03.13-מייל מ-האי לפי .מיכלים מבוטלים 7מתוך  4 ,04.03.10-לפי הודעת החברה מT-98 
 .מבוטל שיווקית

  2צינור הניפוק ממיכל , 16.09.18-מ מעבדההודעת העל פיT-95  ששודרג לדופן כפולה באמצעות יריעה
 .1T-95בסיפון עם מיכל גמישה 

 הקתודית תקינה., מערכת ההגנה של חברת א.אלגריסי בע"מ 01.2019-לפי מסמך מ 

 סניקה תקינותם של גלאיי הנזילות מצנרתל 31.10.18-מ התקבל אישור. 

 והאיזור יחובר למערכת השיקום קרקע בוצע סקר, 03.03.19-על פי הודעת החברה מ. 

 

 29.01.2023 הבדיקה התקופתית הבאה עד
 
 

 יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה
 

 בברכה,                                                                                         
 
 

 ר אריה פיסטינר"ד                                                                                          
 ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים                                                                                     

 העתק:
 , מחוז דרוםשירה תמיר גב'

 


