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ת.ד ,34038 .ירושלים  91340טל 02-5841168 .פקס02-5841155 .
מעבדה לבדיקות מיקרוביולוגיות של מים

לכבוד:
כתובת:
טל':
פקס:
העתק:

וולף שירותי מעבדה בע"מ
וולף שירותי מעבדה

תאריך הכנת הדוח:

19/07/2020

מספר הדו"ח:

1768320

מבשרת ציון 90805
02-5332544
02-5335826
משרד הבריאות רמלה :חנן  050-6242957טל08-9181220 .
 Hanan.Eden@rml.health.gov.ilאירנה 050-6243674

פקס 08-9181239

תעודה לתוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מי שתייה
שינוע בקירור :כן/לא

מס' הדוגמאות5 :

מקום הדיגום:
שם הדוגם:
תאריך הבדיקה14/07/2020 :

וולף שירותי מעבדה הר אדר

תאריך הדיגום 14/07/2020 :שעת הדיגום10:40 :

יוסף יהודה

תאריך הקבלה 14/07/2020 :שעת הקבלה13:20 :
מבצע הבדיקה :שרה

מס' תעודה350 :
שעת הבדיקה13:20 :

דו"ח ביצוע בדיקות

למילוי ע"י מעבדה בלבד

1768320

הר אדר-נקודת ברוש
NW00013589

-

0.22

-

-

<1 0.19

<1

-

<1

1768420

הר אדר-נקודת אלון
NW00013590

-

0.20

-

-

<1 0.23

<1

-

<1

1768520

הר אדר-נקודת נוף
הרים NW00013591

-

0.51

-

-

<1 0.21

9

-

<1

1768620

הר אדר-נקודת מבוא
- NW00013110
הכפר

0.24

-

-

<1 0.25

2

-

<1

1768720

הר אדר-נקודת מאגר
NW00013592

-

0.37

-

-

<1 0.38

<1

-

<1

הערות לתוצאות:
התוצאות תקינות
 101מי ברז
רמה מותרת :פרמטרים פיזיקו -כימיקלים ומיקרוביולוגיים על פי משרד הבריאות
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הסמכות והכרות
•הפרמטרים הפיזיקליים והכימיים נמדדו על ידי דוגם מוסמך מטעם משרד הבריאות.
•המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקות לפי  ISO/IEC 17025מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
•המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקות על ידי משרד הבריאות.
•כל הבדיקות בוצעו בהתאם לדרישות התקנים והתקנות.
•בדיקות קוליפורמים צואתיים ו E. coli -אינן בהסמכת הרשות הלאומית למעבדות.

הערות
•הדוגמה שנמסרה למעבדה מהווה את בסיס הנתונים לתוצאות שהתקבלו.
•אין להתייחס לנתונים ו/או לתוצאות שבתעודה באופן חלקי ,אלא במלואם ,כפי שהם מופיעים בתעודה ואין לעשות בהם שימוש
כגון :העתקה ו\או ציטוט.
•חברת ביו-לב בע"מ לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה בממצאים או בנתונים שהועברו או נמסרו לגורם שאינו מזמין הבדיקה ,ללא קבלת
הסכמתה מראש ,למעט הדיווח למשרד הבריאות שהמעבדה מחויבת בו על פי חוק.
•השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון ,ומבוצעות כמתחייב
מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
•הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט ,מערכת או תהליך
שנבדק.

הדיגום באחריות הלקוח
נבדק ואושר ע"י :ד"ר אסתר קוסטיאל – מנהלת מעבדה לבדיקות מים
D393/04

בתוקף מ01.01.2018:

חתימה:
סוף הדו"ח.

