
תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2019/635תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 11

01/04/201901/04/2019תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור:  הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

27/03/2019 - 06/03/2019תאריך הדיגום:

06/03/2019 - 27/03/2019

דוגם ספק מים

כן לא

מחוז צפון עכו

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

תאגיד - אלעין

04-9562358סאלח בדד

salehb@elain.org.il

0526630644

אבו סנאן, ג'דיידה-מכר, ג'ולס, יאנוח-ג'ת, 

ירכא, כפר יאסיף, מזרעה

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: 

9222B<1100 mlקוליפורמים

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל0.5 - 0.1כלור חופשי

1NTU>עכירות

  *Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

  **הבדיקות מבוצעות על פי תקנות בריאות העם: "איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה", התשע"ג- 2013.

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

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



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2019/635תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 11

דוח תוצאות

אבו סנאן

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2019/03/002564<10.20.3

מסגד
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006451
רשת

2019/03/002565<10.20.3

שכונת הכניסיה
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006452
רשת

2019/03/002566<10.20.3

טיפת חלב מזרחית ב
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006453
רשת

2019/03/002567<10.20.2

כניסה לרשת בואדי
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006454
כניסה

2019/03/002568<10.20.3

ביס חט"ב
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006455
רשת

2019/03/002569<10.20.3

יציאה מבריכה חיילים 

משוחררים

ת.דיגום:13/03/2019
NW00006456

רשת

2019/03/002570<10.20.2

כניסה לרשת ליד קדוח
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006457
כניסה

2019/03/002571<10.10.2

ביס ג.
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006459
רשת

2019/03/002572<10.20.2

שכונה מערבית
ת.דיגום:13/03/2019

NW00061792
רשת

2019/03/004226<10.20.3

מסגד
ת.דיגום:27/03/2019

NW00006451
רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

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



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2019/635תעודת בדיקה מספר:
 דף 3 מתוך 11

המשך דוח תוצאות

אבו סנאן

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2019/03/004227<10.20.2

כניסה לרשת בואדי
ת.דיגום:27/03/2019

NW00006454
כניסה

2019/03/004228<10.20.3

ביס ג.
ת.דיגום:27/03/2019

NW00006459
רשת

2019/03/004229<10.20.3

ביס חט"ב
ת.דיגום:27/03/2019

NW00006455
רשת

2019/03/004230<10.20.4

שכונה מערבית
ת.דיגום:27/03/2019

NW00061792
רשת

2019/03/004231<10.20.3

יציאה מבריכה חיילים 

משוחררים

ת.דיגום:27/03/2019
NW00006456

רשת

2019/03/004232<10.20.4

שכונת הכניסיה
ת.דיגום:27/03/2019

NW00006452
רשת

2019/03/004233<10.20.2

טיפת חלב מזרחית ב
ת.דיגום:27/03/2019

NW00006453
רשת

2019/03/004234<10.20.3

כניסה לרשת ליד קדוח
ת.דיגום:27/03/2019

NW00006457
כניסה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

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



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2019/635תעודת בדיקה מספר:
 דף 4 מתוך 11

המשך דוח תוצאות

ג'דיידה-מכר

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2019/03/001641<10.30.2

גדידה כניסה מזרחית
ת.דיגום:06/03/2019

NW00005581
רשת

2019/03/001642<10.30.1

גדידה כיכר כניסה צפון 

מזרחית

ת.דיגום:06/03/2019
NW00063118

רשת

2019/03/001643<10.20.2

גדידה ליד בי"ס 

אלרחמה

ת.דיגום:06/03/2019
NW00005583

רשת

2019/03/001644<10.40.3

גדידה יציאה מבריכת 

המים

ת.דיגום:06/03/2019
NW00005580

רשת

2019/03/001645<10.40.1

גדידה שכ' דרומית
ת.דיגום:06/03/2019

NW00005582
כניסה

2019/03/001646<10.30.3

ג'דידה ליד מגרש 

כדורגל

ת.דיגום:06/03/2019
NW00005587

רשת

2019/03/001647<10.30.1

גדידה ליד תחנת שאיבה
ת.דיגום:06/03/2019

NW00063117
רשת

2019/03/003131<10.40.1

מכר מזרח ליד בי"ס 

עומר

ת.דיגום:19/03/2019
NW00005586

רשת

2019/03/003132<10.30.2

מכר ליד מגדל המים 

מרכז הכפר

ת.דיגום:19/03/2019
NW00006255

רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

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



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2019/635תעודת בדיקה מספר:
 דף 5 מתוך 11

המשך דוח תוצאות

ג'דיידה-מכר

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2019/03/003133<10.40.2

מכר כניסה לישוב כיכר 

ראשית

ת.דיגום:19/03/2019
NW00005585

רשת

2019/03/003134<10.30.2

מכר - חיבור מקורות
ת.דיגום:19/03/2019

NW00006410
כניסה

2019/03/003135<10.30.2

מכר כביש טבעת צפוני
ת.דיגום:19/03/2019

NW00063120
רשת

2019/03/003136<10.30.3

מכר צומת בי"ס חט"ב 

מערבי

ת.דיגום:19/03/2019
NW00063121

רשת

2019/03/003137<10.20.2

מכר מועצה שכ' חוראני
ת.דיגום:19/03/2019

NW00005584
רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

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



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2019/635תעודת בדיקה מספר:
 דף 6 מתוך 11

המשך דוח תוצאות

ג'ולס

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2019/03/001917<10.30.1

ליד בית אמל מאדי
ת.דיגום:11/03/2019

NW00005668
רשת

2019/03/001918<10.30.0

חיבור מקורות
ת.דיגום:11/03/2019

NW00005872
כניסה

2019/03/001919<10.40.0

ליד כיכר דרום מערבי- 

בית מוניר

ת.דיגום:11/03/2019
NW00005588

רשת

2019/03/001920<10.30.0

שכ' חיילים משוחררים 

דרום

ת.דיגום:11/03/2019
NW00005868

רשת

2019/03/001921<10.40.2

מועצה
ת.דיגום:11/03/2019

NW00005870
רשת

2019/03/001922<10.30.0

ביס תיכון וחטב
ת.דיגום:11/03/2019

NW00005871
רשת

2019/03/001923<10.30.1

בריכת המים-מחוץ לחדר 

משאבות

ת.דיגום:11/03/2019
NW00005667

רשת

2019/03/001924<10.20.0

אזור תעשיה ג'וליס
ת.דיגום:11/03/2019

NW00061786
רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

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



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2019/635תעודת בדיקה מספר:
 דף 7 מתוך 11

המשך דוח תוצאות

יאנוח-ג'ת

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2019/03/001550<10.40.0

ינוח-חיבור מקורות
ת.דיגום:06/03/2019

NW00006351
כניסה

2019/03/001551<10.30.1

ג.ת-חיבור מבריכת 

המים

ת.דיגום:06/03/2019
NW00006349

רשת

2019/03/001552<10.20.1

גת-בית העם
ת.דיגום:06/03/2019

NW00006348
רשת

2019/03/001553<10.40.3

ינוח-בית העם
ת.דיגום:06/03/2019

NW00006328
רשת

2019/03/001554<10.30.1

ינוח-ביס אזורי ב
ת.דיגום:06/03/2019

NW00006352
רשת

2019/03/001555<10.30.1

ינוח-קרית חינוך
ת.דיגום:06/03/2019

NW00006327
רשת

2019/03/001556<10.20.1

ג ת-כיכר ג.ת
ת.דיגום:06/03/2019

NW00006350
רשת

2019/03/001557<10.20.4

ינוח-בית מועין
ת.דיגום:06/03/2019

NW00006357
רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

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



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2019/635תעודת בדיקה מספר:
 דף 8 מתוך 11

המשך דוח תוצאות

ירכא

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2019/03/002573<10.30.3

מרכז מזון
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006433
רשת

2019/03/002574<10.40.1

חיבור מקורות אחרי 

ת"ש

ת.דיגום:13/03/2019
NW00006437

כניסה

2019/03/002575<10.40.2

קו ראשי לשכ' חיילים 

הותיקה

ת.דיגום:13/03/2019
NW00006432

רשת

2019/03/002576<10.30.2

בית ספר ב.
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006431
רשת

2019/03/002577<10.40.2

בית ספר תיכון מקיף
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006435
רשת

2019/03/002578<10.30.2

יציאה מבריכת מים
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006439
רשת

2019/03/002579<10.30.1

בית ספר חדשני ג.
ת.דיגום:13/03/2019

NW00006438
רשת

2019/03/003953<10.30.3

מעון ילדים דרור
ת.דיגום:26/03/2019

NW00006434
רשת

2019/03/003954<10.30.2

כביש ראשי ליד מועצה 

מקומית

ת.דיגום:26/03/2019
NW00005590

רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

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



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2019/635תעודת בדיקה מספר:
 דף 9 מתוך 11

המשך דוח תוצאות

ירכא

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2019/03/003955<10.40.1

שכ חיילים ותיקה ליד 

בי"ס אנהדה

ת.דיגום:26/03/2019
NW00005591

רשת

2019/03/003956<10.30.2

חיבור מקורות אחרי 

ת"ש

ת.דיגום:26/03/2019
NW00006437

כניסה

2019/03/003957<10.30.1

שכ' ג'ורן אלצרצור
ת.דיגום:26/03/2019

NW00005592
רשת

2019/03/003958<10.20.2

ביס יסודי אל אמל א.
ת.דיגום:26/03/2019

NW00006436
רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

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



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2019/635תעודת בדיקה מספר:
 דף 10 מתוך 11

המשך דוח תוצאות

כפר יאסיף

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2019/03/004218<10.30.2

גרעין הכפר/כניסיה
ת.דיגום:27/03/2019

NW00061790
רשת

2019/03/004219<10.20.2

שכונת סנבעא
ת.דיגום:27/03/2019

NW00005548
רשת

2019/03/004220<10.30.2

חיבור צרכן ואדי
ת.דיגום:27/03/2019

NW00006476
כניסה

2019/03/004221<10.30.2

חיבור צרכן יאסיף
ת.דיגום:27/03/2019

NW00005671
כניסה

2019/03/004222<10.30.2

אלמשהדאווי
ת.דיגום:27/03/2019

NW00005549
רשת

2019/03/004223<10.20.2

דואר אל גרביה
ת.דיגום:27/03/2019

NW00006472
רשת

2019/03/004224<10.20.2

בית ספר א.
ת.דיגום:27/03/2019

NW00006475
רשת

2019/03/004225<10.30.2

חורי פארם
ת.דיגום:27/03/2019

NW00063124
רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

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



תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

2019/635תעודת בדיקה מספר:
 דף 11 מתוך 11

המשך דוח תוצאות

מזרעה

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2019/03/003340<10.30.1

שכונה חדשה - הרחבה
ת.דיגום:20/03/2019

NW00061794
רשת

2019/03/003341<10.40.0

מזרעה - חיבור מקורות
ת.דיגום:20/03/2019

NW00006516
רשת

2019/03/003342<10.40.0

מזרעה - מול בית מר 

זיני

ת.דיגום:20/03/2019
NW00006517

רשת

2019/03/003343<10.40.0

מזרעה - ליד בית 

הקשיש

ת.דיגום:20/03/2019
NW00006510

רשת

2019/03/003344<10.40.0

מזרעה - ליד חאמד 

סנטר

ת.דיגום:20/03/2019
NW00006518

רשת

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

*** סוף דוח תוצאות ***

תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

נאהד חמזי

עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של מחלקת המעבדות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

  תאריך עדכון תבנית 14.07.2014

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


