
תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 14

01/08/201801/08/2018תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור:  הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

30/07/2018 - 03/07/2018תאריך הדיגום:

03/07/2018 - 30/07/2018

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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 14

דוח תוצאות

אבו סנאן

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/001369<10.20.3

ביס חט"ב
ת.דיגום:03/07/2018

NW00006455
רשת

2018/07/001370<10.20.2

טיפת חלב מזרחית ב
ת.דיגום:03/07/2018

NW00006453
רשת

2018/07/001371<10.20.2

מסגד
ת.דיגום:03/07/2018

NW00006451
רשת

2018/07/001372<10.20.3

כניסה לרשת ליד קדוח
ת.דיגום:03/07/2018

NW00006457
כניסה

2018/07/001375<10.20.3

שכונת הכניסיה
ת.דיגום:03/07/2018

NW00006452
רשת

2018/07/001376<10.20.2

כניסה לרשת בואדי
ת.דיגום:03/07/2018

NW00006454
כניסה

2018/07/001377<10.20.3

יציאה מבריכה חיילים 

משוחררים

ת.דיגום:03/07/2018
NW00006456

רשת

2018/07/001378<10.20.2

ביס ג.
ת.דיגום:03/07/2018

NW00006459
רשת

2018/07/001379<10.20.2

שכונה מערבית
ת.דיגום:03/07/2018

NW00061792
רשת

2018/07/002681<10.20.4

ביס ג.
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006459
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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 3 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

אבו סנאן

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/002682<10.20.2

כניסה לרשת ליד קדוח
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006457
כניסה

2018/07/002683<10.20.2

יציאה מבריכה חיילים 

משוחררים

ת.דיגום:16/07/2018
NW00006456

רשת

2018/07/002684<10.20.3

ביס חט"ב
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006455
רשת

2018/07/002685<10.20.2

טיפת חלב מזרחית ב
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006453
רשת

2018/07/002686<10.20.4

שכונת הכניסיה
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006452
רשת

2018/07/002687<10.20.3

כניסה לרשת בואדי
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006454
כניסה

2018/07/002688<10.20.3

מסגד
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006451
רשת

2018/07/002689<10.20.2

שכונה מערבית
ת.דיגום:16/07/2018

NW00061792
רשת

2018/07/004397<10.10.3

שכונת הכניסיה
ת.דיגום:30/07/2018

NW00006452
רשת

2018/07/004398<10.20.4

מסגד
ת.דיגום:30/07/2018

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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 4 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

אבו סנאן

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/004399<10.20.4

ביס ג.
ת.דיגום:30/07/2018

NW00006459
רשת

2018/07/004400<10.30.2

כניסה לרשת ליד קדוח
ת.דיגום:30/07/2018

NW00006457
כניסה

2018/07/004401<10.20.4

שכונה מערבית
ת.דיגום:30/07/2018

NW00061792
רשת

2018/07/004402<10.20.3

יציאה מבריכה חיילים 

משוחררים

ת.דיגום:30/07/2018
NW00006456

רשת

2018/07/004403<10.20.2

כניסה לרשת בואדי
ת.דיגום:30/07/2018

NW00006454
כניסה

2018/07/004404<10.20.2

ביס חט"ב
ת.דיגום:30/07/2018

NW00006455
רשת

2018/07/004405<10.20.3

טיפת חלב מזרחית ב
ת.דיגום:30/07/2018

NW00006453
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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 5 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

ג'דיידה-מכר

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/001426<10.40.1

מכר ליד מגדל המים 

מרכז הכפר

ת.דיגום:04/07/2018
NW00006255

רשת

2018/07/001427<10.30.1

מכר צומת בי"ס חט"ב 

מערבי

ת.דיגום:04/07/2018
NW00063121

רשת

2018/07/001428<10.40.2

מכר - חיבור מקורות
ת.דיגום:04/07/2018

NW00006410
כניסה

2018/07/001429<10.20.3

מכר מועצה שכ' חוראני
ת.דיגום:04/07/2018

NW00005584
רשת

2018/07/001430<10.30.3

מכר כביש טבעת צפוני
ת.דיגום:04/07/2018

NW00063120
רשת

2018/07/001431<10.30.3

מכר כניסה לישוב כיכר 

ראשית

ת.דיגום:04/07/2018
NW00005585

רשת

2018/07/001432<10.30.2

מכר מזרח ליד בי"ס 

עומר

ת.דיגום:04/07/2018
NW00005586

רשת

2018/07/003172<10.30.2

גדידה יציאה מבריכת 

המים

ת.דיגום:18/07/2018
NW00005580

רשת

2018/07/003173<10.30.2

גדידה ליד תחנת שאיבה
ת.דיגום:18/07/2018

NW00063117
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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 6 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

ג'דיידה-מכר

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/003174<10.30.1

גדידה כניסה מזרחית
ת.דיגום:18/07/2018

NW00005581
רשת

2018/07/003175<10.30.3

גדידה ליד בי"ס 

אלרחמה

ת.דיגום:18/07/2018
NW00005583

רשת

2018/07/003176<10.40.1

גדידה שכ' דרומית
ת.דיגום:18/07/2018

NW00005582
כניסה

2018/07/003177<10.30.3

גדידה כיכר כניסה צפון 

מזרחית

ת.דיגום:18/07/2018
NW00063118

רשת

2018/07/003178<10.30.1

ג'דידה ליד מגרש 

כדורגל

ת.דיגום:18/07/2018
NW00005587

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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 7 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

ג'ולס

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/002648<10.50.1

ליד בית אמל מאדי
ת.דיגום:16/07/2018

NW00005668
רשת

2018/07/002649<10.40.3

ליד כיכר דרום מערבי- 

בית מוניר

ת.דיגום:16/07/2018
NW00005588

רשת

2018/07/002650<10.50.4

בריכת המים-מחוץ לחדר 

משאבות

ת.דיגום:16/07/2018
NW00005667

רשת

2018/07/002651<10.50.3

חיבור מקורות
ת.דיגום:16/07/2018

NW00005872
כניסה

2018/07/002652<10.20.3

אזור תעשיה ג'וליס
ת.דיגום:16/07/2018

NW00061786
רשת

2018/07/002653<10.30.3

שכ' חיילים משוחררים 

דרום

ת.דיגום:16/07/2018
NW00005868

רשת

2018/07/002654<10.50.3

ביס תיכון וחטב
ת.דיגום:16/07/2018

NW00005871
רשת

2018/07/002655<10.50.1

מועצה
ת.דיגום:16/07/2018

NW00005870
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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 8 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

יאנוח-ג'ת

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/003109<10.50.2

ג ת-כיכר ג.ת
ת.דיגום:18/07/2018

NW00006350
רשת

2018/07/003110<10.40.3

ינוח-בית העם
ת.דיגום:18/07/2018

NW00006328
רשת

2018/07/003111<10.40.1

גת-בית העם
ת.דיגום:18/07/2018

NW00006348
רשת

2018/07/003112<10.40.2

ג.ת-חיבור מבריכת 

המים

ת.דיגום:18/07/2018
NW00006349

רשת

2018/07/003113<10.40.1

ינוח-חיבור מקורות
ת.דיגום:18/07/2018

NW00006351
כניסה

2018/07/003114<10.40.3

ינוח-קרית חינוך
ת.דיגום:18/07/2018

NW00006327
רשת

2018/07/003115<10.30.1

ינוח-ביס אזורי ב
ת.דיגום:18/07/2018

NW00006352
רשת

2018/07/003116<10.40.0

ינוח-בית מועין
ת.דיגום:18/07/2018

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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 9 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

ירכא

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/001420<10.30.3

חיבור מקורות אחרי 

ת"ש

ת.דיגום:04/07/2018
NW00006437

כניסה

2018/07/001421<10.40.1

ביס יסודי אל אמל א.
ת.דיגום:04/07/2018

NW00006436
רשת

2018/07/001422<10.30.1

מעון ילדים דרור
ת.דיגום:04/07/2018

NW00006434
רשת

2018/07/001423<10.30.3

שכ' ג'ורן אלצרצור
ת.דיגום:04/07/2018

NW00005592
רשת

2018/07/001424<10.30.3

כביש ראשי ליד מועצה 

מקומית

ת.דיגום:04/07/2018
NW00005590

רשת

2018/07/001425<10.40.2

שכ חיילים ותיקה ליד 

בי"ס אנהדה

ת.דיגום:04/07/2018
NW00005591

רשת

2018/07/002715<10.30.3

בית ספר ב.
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006431
רשת

2018/07/002716<10.30.2

קו ראשי לשכ' חיילים 

הותיקה

ת.דיגום:16/07/2018
NW00006432

רשת

2018/07/002717<10.30.2

חיבור מקורות אחרי 

ת"ש

ת.דיגום:16/07/2018
NW00006437

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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 10 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

ירכא

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/002718<10.20.3

בית ספר חדשני ג.
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006438
רשת

2018/07/002719<10.40.2

מרכז מזון
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006433
רשת

2018/07/002720<10.20.3

יציאה מבריכת מים
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006439
רשת

2018/07/002721<10.40.3

בית ספר תיכון מקיף
ת.דיגום:16/07/2018

NW00006435
רשת

2018/07/004414<10.20.2

שכ חיילים ותיקה ליד 

בי"ס אנהדה

ת.דיגום:30/07/2018
NW00005591

רשת

2018/07/004415<10.30.2

ביס יסודי אל אמל א.
ת.דיגום:30/07/2018

NW00006436
רשת

2018/07/004416<10.40.3

שכ' ג'ורן אלצרצור
ת.דיגום:30/07/2018

NW00005592
רשת

2018/07/004417<10.30.3

כביש ראשי ליד מועצה 

מקומית

ת.דיגום:30/07/2018
NW00005590

רשת

2018/07/004418<10.40.1

מעון ילדים דרור
ת.דיגום:30/07/2018

NW00006434
רשת

2018/07/004419<10.30.2

חיבור מקורות אחרי 

ת"ש

ת.דיגום:30/07/2018
NW00006437

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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 11 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

ירכא

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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 12 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

כפר יאסיף

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/001363<10.20.3

שכונת סנבעא
ת.דיגום:03/07/2018

NW00005548
רשת

2018/07/001364<10.20.2

חיבור צרכן ואדי
ת.דיגום:03/07/2018

NW00006476
כניסה

2018/07/001365<10.20.3

דואר אל גרביה
ת.דיגום:03/07/2018

NW00006472
רשת

2018/07/001366<10.20.3

חורי פארם
ת.דיגום:03/07/2018

NW00063124
רשת

2018/07/001367<10.20.2

חיבור צרכן יאסיף
ת.דיגום:03/07/2018

NW00005671
כניסה

2018/07/001368<10.20.2

גרעין הכפר/כניסיה
ת.דיגום:03/07/2018

NW00061790
רשת

2018/07/001373<10.10.2

בית ספר א.
ת.דיגום:03/07/2018

NW00006475
רשת

2018/07/001374<10.20.3

אלמשהדאווי
ת.דיגום:03/07/2018

NW00005549
רשת

2018/07/004406<10.20.2

חיבור צרכן ואדי
ת.דיגום:30/07/2018

NW00006476
כניסה

2018/07/004407<10.20.3

דואר אל גרביה
ת.דיגום:30/07/2018

NW00006472
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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 13 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

כפר יאסיף

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/004408<10.20.4

אלמשהדאווי
ת.דיגום:30/07/2018

NW00005549
רשת

2018/07/004409<10.20.2

בית ספר א.
ת.דיגום:30/07/2018

NW00006475
רשת

2018/07/004410<10.20.3

שכונת סנבעא
ת.דיגום:30/07/2018

NW00005548
רשת

2018/07/004411<10.20.3

חיבור צרכן יאסיף
ת.דיגום:30/07/2018

NW00005671
כניסה

2018/07/004412<10.20.3

גרעין הכפר/כניסיה
ת.דיגום:30/07/2018

NW00061790
רשת

2018/07/004413<10.20.3

חורי פארם
ת.דיגום:30/07/2018

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

2018/1264תעודת בדיקה מספר:
 דף 14 מתוך 14

המשך דוח תוצאות

מזרעה

קוליפורמיםהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

עכירות

NTU

כלור חופשי

מג/ל

2018/07/001465<10.30.1

מזרעה - ליד בית 

הקשיש

ת.דיגום:04/07/2018
NW00006510

רשת

2018/07/001466<10.30.3

מזרעה - חיבור מקורות
ת.דיגום:04/07/2018

NW00006516
רשת

2018/07/001467<10.20.1

שכונה חדשה - הרחבה
ת.דיגום:04/07/2018

NW00061794
רשת

2018/07/001468<10.30.2

מזרעה - ליד חאמד 

סנטר

ת.דיגום:04/07/2018
NW00006518

רשת

2018/07/001469<10.40.1

מזרעה - מול בית מר 

זיני

ת.דיגום:04/07/2018
NW00006517

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


