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תעודת בדיקה מס471736 :
Final Report

פרטי הלקוח

שם:
כתובת:
עיר:
מיקוד:

איש קשר

שם:
טלפון:
סלולרי:
פקס:

אגודה לבריאות הציבור ד"ר מטס
דרך בן צבי 84
תל אביב יפו

הזמנת עבודה:

אתר דיגום :עיריית נתניה

D110718-0088

מס' טופס הנטילה

טופס נטילה של לקוח

נדגם ע"י

משה פינסקי דוגם מוכר ע"י משרד הבריא

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  1מזרקת קראוזה
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

מועד הגעת הדגימות

11/07/2018 16:20:00

654171

מספר הדוגמה:
מועד דיגום:

11/07/2018 11:28
הערת תקן305 :

תוצאה

בדיקה

<2

ליגיונלה במים

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה

*LOQ

הערות

שיטה

)ISO 11731-2:2004 (E

cfu/litre

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.50 :
כלור חופשי1.60 :
כלור כללי1.85 :
הגבה7.35 :
טמפרטורה27 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  3מזרקת כיכר העצמאות ג'טים NP00005798
מועד דיגום11/07/2018 10:10 :
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

654172

מספר הדוגמה:

הערת תקן305 :
בדיקה

תוצאה

ליגיונלה במים

<100

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה
cfu/litre

*LOQ

הערות

שיטה

)ISO 11731-2:2004 (E

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.50 :
כלור חופשי1.10 :
כלור כללי1.80 :
הגבה7.40 :
טמפרטורה27 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  4מזרקת חבצלת NP00005800
מועד דיגום:
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

מספר הדוגמה:

654173

11/07/2018 10:17
הערת תקן305 :

תאריך יצירת התעודה:

23/07/2018
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תוצאה

בדיקה

<20

ליגיונלה במים

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה

*LOQ

הערות

שיטה

)ISO 11731-2:2004 (E

cfu/litre

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.50 :
כלור חופשי2.00 :
כלור כללי2.36 :
הגבה7.50 :
טמפרטורה28 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  6מזרקת אגמים NP00005810
מועד דיגום:
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

654174

מספר הדוגמה:

11/07/2018 10:30
הערת תקן305 :

בדיקה

תוצאה

ליגיונלה במים

<100

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה

*LOQ

הערות

שיטה

)ISO 11731-2:2004 (E

cfu/litre

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.49 :
כלור חופשי2.20 :
כלור כללי2.59 :
הגבה7.40 :
טמפרטורה28 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  7מזרקת קניון עיר ימים NP00005808
מועד דיגום:
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

654175

מספר הדוגמה:

11/07/2018 09:50
הערת תקן305 :

תוצאה

בדיקה

<2

ליגיונלה במים

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה

*LOQ

הערות

שיטה

)ISO 11731-2:2004 (E

cfu/litre

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.50 :
כלור חופשי1.80 :
כלור כללי2.40 :
הגבה7.50 :
טמפרטורה28 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  8מזרקת אי תנועה NP00005802 1
מועד דיגום:
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

654176

מספר הדוגמה:

11/07/2018 10:22
הערת תקן305 :

תוצאה

בדיקה

<2

ליגיונלה במים

תאריך יצירת התעודה:

23/07/2018

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה
cfu/litre
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הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.48 :
כלור חופשי1.70 :
כלור כללי2.00 :
הגבה7.40 :
טמפרטורה28 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  9מזרקת אי תנועה NP00005803 2
מועד דיגום:
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

654177

מספר הדוגמה:

11/07/2018 10:35
הערת תקן305 :

תוצאה

בדיקה

<2

ליגיונלה במים

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה

*LOQ

הערות

שיטה

)ISO 11731-2:2004 (E

cfu/litre

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.50 :
כלור חופשי1.50 :
כלור כללי1.90 :
הגבה7.30 :
טמפרטורה28 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  10מזרקת אי תנועה NP00005804 3
מועד דיגום:
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

654178

מספר הדוגמה:

11/07/2018 10:38
הערת תקן305 :

תוצאה

בדיקה

<2

ליגיונלה במים

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה

*LOQ

הערות

שיטה

)ISO 11731-2:2004 (E

cfu/litre

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.48 :
כלור חופשי1.50 :
כלור כללי1.80 :
הגבה7.30 :
טמפרטורה27 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  11מזרקת אי תנועה NP00005805 4
מועד דיגום:
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

654179

מספר הדוגמה:

11/07/2018 10:41
הערת תקן305 :

תוצאה

בדיקה

<2

ליגיונלה במים

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה
cfu/litre

*LOQ

הערות

שיטה

)ISO 11731-2:2004 (E

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.47 :
כלור חופשי1.60 :
כלור כללי1.85 :
הגבה7.40 :
טמפרטורה28 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
תאריך יצירת התעודה:

23/07/2018
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מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  12מזרקת אי תנועה NP00005806 5
מועד דיגום:
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

654180

מספר הדוגמה:

11/07/2018 10:50
הערת תקן305 :

תוצאה

בדיקה

<2

ליגיונלה במים

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה

*LOQ

הערות

שיטה

)ISO 11731-2:2004 (E

cfu/litre

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.50 :
כלור חופשי1.40 :
כלור כללי1.75 :
הגבה7.30 :
טמפרטורה28 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  13מזרקת אי תנועה NP00005807 6
מועד דיגום:
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

654181

מספר הדוגמה:

11/07/2018 10:57
הערת תקן305 :

תוצאה

בדיקה

<2

ליגיונלה במים

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה

*LOQ

הערות

שיטה

)ISO 11731-2:2004 (E

cfu/litre

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.50 :
כלור חופשי1.60 :
כלור כללי1.95 :
הגבה7.35 :
טמפרטורה27 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  14מזרקת ציר כחול
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

654182

מספר הדוגמה:
מועד דיגום:

11/07/2018 11:30
הערת תקן305 :

תוצאה

בדיקה

<2

ליגיונלה במים

תחום מותר

X≤ 1000

יחידת מידה

*LOQ

הערות

שיטה

)ISO 11731-2:2004 (E

cfu/litre

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.48 :
כלור חופשי1.70 :
כלור כללי2.00 :
הגבה7.40 :
טמפרטורה29 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

תיאור הדוגמה :עיריית נתניה  15מזרקת כיכר ציון
תנאי שמירת הדוגמה וההובלה :מקורר

654183

מספר הדוגמה:
מועד דיגום:

11/07/2018 11:10
הערת תקן305 :

בדיקה
תאריך יצירת התעודה:

תוצאה
23/07/2018

תחום מותר

יחידת מידה
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<2

ליגיונלה במים

X≤ 1000

cfu/litre

)ISO 11731-2:2004 (E

)(2

הערות לדוגמה :דוגמה נבדקה בשטח ע"י הלקוח
עכירות0.54 :
כלור חופשי1.80 :
כלור כללי2.10 :
הגבה7.40 :
טמפרטורה28 :
הערה מס'  305מציינת כי :ערכי התחום המותר הינם בהתאם לנספח  - 6הנחיות לתכנון ותחזוקת מזרקות ומפלים למניעת התרבות
•
לגיונלה
מועד תחילת בדיקות מיקרוביולוגיה:

11/07/18 18:01

הערות
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
האסמכתא לערכי "תחום מותר" מצוינת כהערה.
יש להתייחס אל המסמך במלואו ואין להעתיק ממנו אל מסמכים אחרים.
אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי תקן  ISO/IEC 17025ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
 : LOQמשמעו גבול הכימות של שיטת הבדיקה.
מסמך זה הועבר לשימושו הבלעדי של הלקוח הנמען .לא ניתן להשתמש במסמך ,שם החברה ,או שם של אחד מעובדיה לצורכי
פרסום ,מכירות ,ללא קבלת אישור בכתב לכך מ"מעבדות בקטוכם" בע"מ.
מעבדת "בקטוכם" מוסמכת על פי תקן  ISO/IEC 17025על ידי "הרשות הלאומית להסמכת מעבדות" ובהתאם פועלת על פי דרישות
התקן בתחומים להם הוסמכה ,כמפורט בנספח היקף ההסמכה.
השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות הנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון ,ומבוצעות כמתחייב
מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
הבדיקות המסומנות ב ( )2הן בדיקות המוכרות על ידי משרד הבריאות.
התוצאות בתעודה מאושרות ע"י
Natalya Kosin Microbiology department lab analyst
Nissim Swisa Microbiology department manager

 -סוף תעודה -

תאריך יצירת התעודה:

23/07/2018
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תעודת בדיקה מס471736 :

