
            
 

 
 

 
 

 07/07/2020   תאריך הפקת תעודה: 
  

 1V (110719) 699טופס מס.                 20-378644תעודת בדיקה מספר              2מתוך  1עמוד 

  תעודת בדיקה מספר -מיםתוצאות בדיקות                          20-378644

 09:20 08/06/2020 דיגום ושעת תאריך  0528510026 טלפון  חיפה אוניברסיטת לקוח

 C 5.3° 14:30 08/06/20 שעה וטמפ' קבלהתאריך   1766 יאיר בלום נדגם ע"י  מילוא ארז איש קשר

 15:00 08/06/20 תאריך ושעת בדיקה  emilo@univ.haifa.ac.il  מייל  31905 חיפה, חושי אבא' רח כתובת

  מס הזמנה   נפת מ.הבריאות   אתר דיגום

               

מעבדה מספר הדוגמא תיאור   Legionella count Temp pH  Turbidity Free chlorine 

אשכול מים מגדל 20-378644/001  <1 31 7.0 0.2 0 

חמים מים מאגר 20-378644/002  <1 32 7.0 0.1 0 

ישן קירור מגדל 20-378644/003  <1 30 7.0 0.2 0 

חדש קירור מגדל 20-378644/004  <1 26 7.4 0.2 0 

אש כיבוי מגדל 20-378644/005  <1 26 7.3 0.2 0 

ספורט אולם 20-378644/006  <1 47 7.6 0.2 0 

רבין בניין מורים חדר 20-378644/007  <1 29 7.7 0.2 0 

מעונות ימני מים מאגר 20-378644/008  <1 31 7.8 0.2 0 

מעונות שמאלי מים מאגר 20-378644/009  <1 30 6.9 0.2 0 

תקן/שיטה   ISO 11731  SM4500 H+B SM2130B SM4500CL F 

מידה יחידת   CFU / 1000 ml DegC  NTU mg / l 

 קרים0.2-0.5 1> קרים6.5-9.5  250  ספציפיקציה *

הכרה/הסמכה ב  א    ב  א  (-)   א  א  

 
 המוסמך הדוגם י"ע בשטח נדגמו הפיסיקאליים הפרמטרים
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 עדכנית מהדורה או, 2011 פברואר, מים במערכות לגיונלה התרבות למניעת הראשי המהנדס הנחיות לפי* 

 
 

 

  

 

 הכרות : /הסמכות 

 והיא פועלת בהתאם לנוהלי עבודה מסודרים ISO/IEC 17025למעבדה מערכת איכות מוסמכת לפי 

 (GMPג.     הבדיקה מוכרת ע"י משרד הבריאות בהתאם לדרישות תנאי ייצור נאותים )                                       ISO/IEC 17025המעבדה מוסמכת לביצוע הבדיקה לפי  .א
 אין הסמכה ואין הכרה  (   -)                          המעבדה מוכרת לביצוע הבדיקה ע"י משרד הבריאות.               .ב

להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט הלאומית הרשות יחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה למסמכים אחרים. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. יש להתי
 .הריני לאשר בזאת כי תעודה בדיקה אלקטרונית הנ"ל הינה אותנטית. המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומייםאבות  שנבדק.

 .ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה ,השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון

 :מיםתחום   

 :   .שליסלברג דב ר"ד מקצועי ל"סמנכ    סוקר:             :  קרסנוב אולג צוות ראש מאשר:
 *** סוף תעודת בדיקה ***


