
תעודת  בדיקה
תעודת בדיקה למי נופש מזרקת רחצה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

2019/496תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 3

02/09/201902/09/2019תאריך אישור תעודה: תאריך הוצאת תעודה:  

לשכה:

ישוב: מקום הדיגום :

הדגימות הגיעו בקירור:  הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

שם הדוגם:
תאריך קבלת     
דגימה:

תאריך הדיגום:

אתר:

19/08/2019

19/08/2019

טל חליו

כן לא

שוהם

מחוז מרכז רמלה

טלפון:

דוא"ל:

כתובת:

פקס: מזמין בדיקה:

אקווה דור

נמרוד

aquador27@gmail.com

0525253689

מזרקת כיכר ברבור - שוהם

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: 

SM9260.<1100 mlליגיונלה

בדיקות פיזיקוכימיות: 

יחידותתקןשם הבדיקה

מג/ל3.0 - 2.0כלור חופשי

pH7.2 - 8.0

0.6NTU>עכירות

תקנות רישוי עסקים) תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה( התשנ"ד- 1994

תקנות רישוי עסקים ) תנאי תברואה למקוואת טהרה ( התשנ"ט - 1999

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
תעודת בדיקה למי נופש מזרקת רחצה

2019/496תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 3

דוח תוצאות

ליגיונלההערה נקודת דיגום מספר מעבדה

CFU/100 ml

2019/08/000503<1

מזרקת נוי כיכר ברבור

מזרקת רחצה
NP00006387

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
תעודת בדיקה למי נופש מזרקת רחצה

2019/496תעודת בדיקה מספר:
 דף 3 מתוך 3

המשך דוח תוצאות

כלור חופשיהערה נקודת דיגום מספר מעבדה

מג/ל

pHעכירות

NTU

מספר מתרחצים

2019/08/0005030.07.30.250

מזרקת נוי כיכר ברבור

NP00006387

מזרקת רחצה

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.

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


