
מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

תעודת בדיקה מספר:
 דף 1 מתוך 18

2014/244 

תאריך אישור תעודה:

מכון וינגייטמקום הדיגום : נתניה

שם הדוגם:תאריך הדיגום:

הדגימות הגיעו בקירור :תאריך קבלת דגימה:

04/03/2014

הדיגום בוצע באחריות המעבדה:

אתר:ישוב:

נפתית נתניהמחוז מרכז נפה:מחוז:

טלפון:פקס:אבישגמזמין בדיקה:

כתובת: תאגיד  -מי נתניה

09-8850620057-2206634

רח הצורן 1,אזה"ת פולג,ת.ד 8422,נתניה 42504

כןלא

04/03/2014 תאריך הוצאת תעודה  :

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

דוגם ספק המים

avishag@mei-netanya.co.ilדוא"ל:

02/02/2014 - 27/02/2014

02/02/2014 - 27/02/2014

נתניה

הבדיקות:

יחידות CFU ברמה מירבית מותרת **שיטת בדיקה לפיS.M*שם החיידקים הנבדקים הערה לשיטת הבדיקה

9222B100  mlקוליפורמים <1 כניסה ממקור 

50 מתקן הפקה

9222D100  mlקוליפורמים צואתיים 10

9230E100  mlסטרפטוקוקים צואתיים 10

9215B1 mlספירה כללית של חיידקים 1000

*  Standard Methods for the examination of Water and Wastewater,21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

 **     הבדיקות מבוצעות ע"פ  -תקנות  בריאות העם ,איכותם התברואית של מי שתיה ,תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות ,2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה ,2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים ,פרק המים ,2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 2 מתוך 18

2014/244 

דוח תוצאות

קוליפורמיםמספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

סטרפטוקוקים 

צואתיים

CFU/100 ml

ספירה כללית של 

חיידקים

CFU/1 ml

נקודת דיגום

נתניה

פרטי דיגום 

<1 - -  1005971 -
חיבור מקורות מרכזי

 20140200011102/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006030 -
בריכת תתקרקעית 

רח דב הוז

 20140200011402/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006028 -
בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 20140200011502/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006029 -
חיבור מקורות דרומי

 20140200011602/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006004 -
רשת הרב צ.ירלסון

12 

 20140200028703/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  10005948 -
האוניברסיטה 

משכנות זבולון

 20140200028803/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005861 -
רשת אזהת ספיר 

המלאכה 2

 20140200028903/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006010 -
רשת הגרא 19

 20140200029003/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006003 -
רשת יוסף פינת 

דגניה

 20140200029103/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006011 -
רשת  הבריגדה 

היהודית 13

 20140200029203/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  10005947 -
השיש פינת האורזים

 אזהת אליעזר

 20140200048004/02/2014 ת .דיגום:

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 3 מתוך 18

2014/244 

דוח תוצאות

קוליפורמיםמספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

סטרפטוקוקים 

צואתיים

CFU/100 ml

ספירה כללית של 

חיידקים

CFU/1 ml

נקודת דיגום

נתניה

פרטי דיגום 

<1 - -  10005945 -
הגביש אזהת ספיר

 20140200048404/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005958 -
רשת  אוסישקין 12

 20140200048504/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006009 -
רשת 24ב רח  פייר 

קינג

 20140200048604/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006012 -
רשת  האורזים\פינת 

קלויזנר

 20140200049104/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1008154 -
מכון וינגייט חיבור -

 נתניה

 20140200049604/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  10001454 -
רשת דודו דותן 3

 20140200069405/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005956 -
רשת בן יהודה 27

 20140200069805/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006006 -
רשת המלכים 40

 20140200070905/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005957 -
רשת בנימין 42

 20140200071705/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006013 -
רשת המייסדים 8

 20140200072105/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005974 -
רשת איתמר בן אבי

44 

 20140200072706/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005967 -
שפרינצק 15

 20140200074006/02/2014 ת .דיגום:

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 4 מתוך 18

2014/244 

דוח תוצאות

קוליפורמיםמספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

סטרפטוקוקים 

צואתיים

CFU/100 ml

ספירה כללית של 

חיידקים

CFU/1 ml

נקודת דיגום

נתניה

פרטי דיגום 

<1 - -  10002836 -
רשת 29 א אגמים 

שלולית החורף

 20140200074106/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005970 -
רשת יוספטל 4

 20140200074206/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005969 -
רשת חיים לבנון 1

 20140200074306/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005971 -
חיבור מקורות מרכזי

 20140200083909/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006029 -
חיבור מקורות דרומי

 20140200084009/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006028 -
בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 20140200085109/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006030 -
בריכת תתקרקעית 

רח דב הוז

 20140200085209/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005949 -
רשת קרן היסוד 10

 20140200114110/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005972 -
רשת גולדה מאיר 20

 20140200114410/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005951 -
רשת יחזקאל 31

 20140200114510/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005950 -
רשת בר יהודה 9

 20140200114710/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1008154 -
מכון וינגייט חיבור -

 נתניה

 20140200115010/02/2014 ת .דיגום:

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 5 מתוך 18

2014/244 

דוח תוצאות

קוליפורמיםמספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

סטרפטוקוקים 

צואתיים

CFU/100 ml

ספירה כללית של 

חיידקים

CFU/1 ml

נקודת דיגום

נתניה

פרטי דיגום 

<1 - -  10000944 -
לאחר צומת מיהול 

באר 26 נתניה

 20140200130011/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005984 -
נקודת חיבור  43

באר

 20140200130311/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005980 -
נקודת חיבור  37

באר

 20140200130611/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005981 -
נקודת חיבור  39

באר

 20140200131011/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005979 -
נקודת חיבור  35

באר

 20140200131211/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005983 -
נקודת חיבור  42

באר

 20140200131511/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005985 -
נקודת חיבור  26

באר

 20140200131611/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005982 -
נקודת חיבור  40

באר

 20140200131811/02/2014 ת .דיגום:

<1<1<1  100602539
*                        

באר 42

 20140200132011/02/2014 ת .דיגום:

<1<1<1  1006021135
*                        

באר 35

 20140200132111/02/2014 ת .דיגום:

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 6 מתוך 18

2014/244 

דוח תוצאות

קוליפורמיםמספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

סטרפטוקוקים 

צואתיים

CFU/100 ml

ספירה כללית של 

חיידקים

CFU/1 ml

נקודת דיגום

נתניה

פרטי דיגום 

<1<1<1  100601671
*                        

באר 26

 20140200132211/02/2014 ת .דיגום:

<1<1<1  100602355
*                        

באר 39

 20140200132311/02/2014 ת .דיגום:

<1<1<1  1006024350
*                        

באר 40

 20140200132411/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005989 -
רשת חטיבת הראל 

פינת גבעתי

 20140200146412/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005999 -
רשת ניצה  22

 20140200146612/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  10005943 -
בארי 49

 20140200147112/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005953 -
רשת שמורק 12

 20140200147312/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005952 -
רשת אצל 11

 20140200148012/02/2014 ת .דיגום:

<1 - - -
רח כסלו 2 חדר 

אשפה

 20140200148412/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1008154 -
מכון וינגייט חיבור -

 נתניה

 20140200167016/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005971 -
חיבור מקורות מרכזי

 20140200167116/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006029 -
חיבור מקורות דרומי

 20140200167216/02/2014 ת .דיגום:

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 7 מתוך 18

2014/244 

דוח תוצאות

קוליפורמיםמספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

סטרפטוקוקים 

צואתיים

CFU/100 ml

ספירה כללית של 

חיידקים

CFU/1 ml

נקודת דיגום

נתניה

פרטי דיגום 

<1 - -  1006028 -
בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 20140200167316/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006030 -
בריכת תתקרקעית 

רח דב הוז

 20140200167416/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005997 -
רשת בורוכוב 8

 20140200183817/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005964 -
רשת  עמק חפר 81

 20140200184017/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005990 -
רשת מימון 7

 20140200184417/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005965 -
רשת הרקפת 2

 20140200184617/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005861 -
רשת אזהת ספיר 

המלאכה 2

 20140200185017/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005961 -
רשת  ריינס 47

 20140200207218/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005992 -
רשת רמז 12

 20140200207718/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005968 -
רשת אזהת אליעזר 

האורזים פינת הקדר

 20140200208118/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005966 -
רבי עקיבא 21 

 20140200208218/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005962 -
רשת  סוקולוב 37

 20140200208418/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005959 -
רשת  הרצל 52

 20140200225319/02/2014 ת .דיגום:

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 8 מתוך 18

2014/244 

דוח תוצאות

קוליפורמיםמספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

סטרפטוקוקים 

צואתיים

CFU/100 ml

ספירה כללית של 

חיידקים

CFU/1 ml

נקודת דיגום

נתניה

פרטי דיגום 

<1 - -  1005995 -
רשת מוצקין 7

 20140200225419/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006000 -
רשת פתח תקוה 31

 20140200225519/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005960 -
רשת  ויצמן 27

 20140200225619/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005994 -
רשת הארי 12

 20140200225719/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006002 -
רשת  כפר עדוד 

חיבור צרכן

 20140200225819/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006001 -
רשת  ככר העצמאות

 20140200225919/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  10005944 -
שלמה המלך 46

 20140200226019/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005963 -
רשת יפתח הגלעדי

4 

 20140200226119/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005971 -
חיבור מקורות מרכזי

 20140200251323/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006029 -
חיבור מקורות דרומי

 20140200251423/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006030 -
בריכת תתקרקעית 

רח דב הוז

 20140200251523/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006028 -
בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 20140200251623/02/2014 ת .דיגום:

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 9 מתוך 18

2014/244 

דוח תוצאות

קוליפורמיםמספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

סטרפטוקוקים 

צואתיים

CFU/100 ml

ספירה כללית של 

חיידקים

CFU/1 ml

נקודת דיגום

נתניה

פרטי דיגום 

<1 - -  1005980 -
נקודת חיבור  37

באר

 20140200273225/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005979 -
נקודת חיבור  35

באר

 20140200273425/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005985 -
נקודת חיבור  26

באר

 20140200273525/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005988 -
רשת  חבצלת החוף

24 

 20140200274125/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005986 -
רשת אמנון ותמר 13

 20140200274425/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005996 -
רשת הזמיר פינת 

התור

 20140200295426/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005983 -
נקודת חיבור  42

באר

 20140200295526/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005981 -
נקודת חיבור  39

באר

 20140200295626/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005982 -
נקודת חיבור  40

באר

 20140200296126/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005984 -
נקודת חיבור  43

באר

 20140200296626/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005987 -
רשת  הדליות 58

 20140200298227/02/2014 ת .דיגום:

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 10 מתוך 18

2014/244 

דוח תוצאות

קוליפורמיםמספר מעבדה

CFU/100 ml

קוליפורמים 

צואתיים

CFU/100 ml

סטרפטוקוקים 

צואתיים

CFU/100 ml

ספירה כללית של 

חיידקים

CFU/1 ml

נקודת דיגום

נתניה

פרטי דיגום 

<1 - -  1008153 -
מכון וינגייט רשת ב

 20140200298327/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005954 -
רשת גבע 32

 20140200298427/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  10000277 -
מכון וינגייט רשת ג

 20140200298527/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1008154 -
מכון וינגייט חיבור -

 נתניה

 20140200298627/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  10005946 -
התרופה פינת אריה 

רגב אזהת ספיר

 20140200298727/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005991 -
רשת גד מכנס 18

 20140200298827/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1006014 -
רשת אהרונסון 17

 20140200298927/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1008156 -
מכון וינגייט מגדל

 20140200299027/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1005993 -
רשת ספיר 4

 20140200299127/02/2014 ת .דיגום:

<1 - -  1008152 -
מכון וינגייט רשת א

 20140200299227/02/2014 ת .דיגום:

הערות לדגימות :

תלונה  -קוליפורם בלבד - 201402001484

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 11 מתוך 18

2014/244 

תוצאות בדיקות פיזיכימיות 

סוג נקודה נקודת דיגוםמספר מעבדה

מג"ל

כלור 

חופשי

pH

N.T.U

עכירות

°C

טמפרטורה

נתניה

 201402000111
חיבור מקורות מרכזי

 1005971
-0.4-0.2כניסה ממקור מקורות

 201402000114
בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030
-0.5-0.3מאגר/בריכה

 201402000115
בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028
-0.5-0.2מאגר/בריכה

 201402000116
חיבור מקורות דרומי

 1006029
-0.5-0.2כניסה ממקור מקורות

 201402000287
רשת הרב צ.ירלסון 12

 1006004
-0.2-0.2רשת

 201402000288
האוניברסיטה משכנות 

זבולון

 10005948
-0.2-0.3רשת

 201402000289
רשת אזהת ספיר 

המלאכה 2

 1005861
-0.1-0.4רשת

 201402000290
רשת הגרא 19

 1006010
-0.3-0.3רשת

 201402000291
רשת יוסף פינת דגניה

 1006003
-0.2-0.2רשת

 201402000292
רשת  הבריגדה 

היהודית 13

 1006011
-0.2-0.3רשת

 201402000480
השיש פינת האורזים 

אזהת אליעזר

 10005947
-0.3-0.3רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 12 מתוך 18

2014/244 

סוג נקודה נקודת דיגוםמספר מעבדה

מג"ל

כלור 

חופשי

pH

N.T.U

עכירות

°C

טמפרטורה

נתניה

 201402000484
הגביש אזהת ספיר

 10005945
-0.4-0.4רשת

 201402000485
רשת  אוסישקין 12

 1005958
-0.3-0.4רשת

 201402000486
רשת 24ב רח  פייר 

קינג

 1006009
-0.3-0.2רשת

 201402000491
רשת  האורזים\פינת 

קלויזנר

 1006012
-0.5-0.4רשת

 201402000496
מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154
-0.19-0.49רשת

 201402000694
רשת דודו דותן 3

 10001454
-0.1-0.3רשת

 201402000698
רשת בן יהודה 27

 1005956
-0.3-0.2רשת

 201402000709
רשת המלכים 40

 1006006
-0.2-0.2רשת

 201402000717
רשת בנימין 42

 1005957
-0.3-0.2רשת

 201402000721
רשת המייסדים 8

 1006013
-0.3-0.2רשת

 201402000727
רשת איתמר בן אבי 

44

 1005974
-0.3-0.3רשת

 201402000740
שפרינצק 15

 1005967
-0.2-0.1רשת

 201402000741
רשת 29 א אגמים 

שלולית החורף

 10002836
-0.2-0.3רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 13 מתוך 18

2014/244 

סוג נקודה נקודת דיגוםמספר מעבדה

מג"ל

כלור 

חופשי

pH

N.T.U

עכירות

°C

טמפרטורה

נתניה

 201402000742
רשת יוספטל 4

 1005970
-0.3-0.4רשת

 201402000743
רשת חיים לבנון 1

 1005969
-0.2-0.3רשת

 201402000839
חיבור מקורות מרכזי

 1005971
-0.4-0.2כניסה ממקור מקורות

 201402000840
חיבור מקורות דרומי

 1006029
-0.4-0.3כניסה ממקור מקורות

 201402000851
בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028
-0.4-0.2מאגר/בריכה

 201402000852
בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030
-0.5-0.4מאגר/בריכה

 201402001141
רשת קרן היסוד 10

 1005949
-0.2-0.3רשת

 201402001144
רשת גולדה מאיר 20

 1005972
-0.3-0.3רשת

 201402001145
רשת יחזקאל 31

 1005951
-0.3-0.4רשת

 201402001147
רשת בר יהודה 9

 1005950
-0.2-0.2רשת

 201402001150
מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154
-0.3-0.2רשת

 201402001300
לאחר צומת מיהול 

באר 26 נתניה

 10000944
-0.4-0.2צומת מיהול

 201402001303
43 נקודת חיבור באר

 1005984
-0.4-0.2רשת

 201402001306
37 נקודת חיבור באר

 1005980
-0.6-0.2רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 14 מתוך 18

2014/244 

סוג נקודה נקודת דיגוםמספר מעבדה

מג"ל

כלור 

חופשי

pH

N.T.U

עכירות

°C

טמפרטורה

נתניה

 201402001310
39 נקודת חיבור באר

 1005981
-0.3-0.3רשת

 201402001312
35 נקודת חיבור באר

 1005979
-0.3-0.2רשת

 201402001315
42 נקודת חיבור באר

 1005983
-0.3-0.2רשת

 201402001316
26 נקודת חיבור באר

 1005985
-0.4-0.2רשת

 201402001318
40 נקודת חיבור באר

 1005982
-0.4-0.2רשת

 201402001320
 42*                        

באר

 1006025
--NDמקור מים

 201402001321
 35*                        

באר

 1006021
-ND-0.2מקור מים

 201402001322
 26*                        

באר

 1006016
--NDמקור מים

 201402001323
 39*                        

באר

 1006023
-ND-0.3מקור מים

 201402001324
 40*                        

באר

 1006024
-ND-0.2מקור מים

 201402001464
רשת חטיבת הראל 

פינת גבעתי

 1005989
-0.3-0.2רשת

 201402001466
רשת ניצה  22

 1005999
-0.3-0.4רשת

 201402001471
בארי 49

 10005943
-0.3-0.2רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 15 מתוך 18

2014/244 

סוג נקודה נקודת דיגוםמספר מעבדה

מג"ל

כלור 

חופשי

pH

N.T.U

עכירות

°C

טמפרטורה

נתניה

 201402001473
רשת שמורק 12

 1005953
-0.3-0.3רשת

 201402001480
רשת אצל 11

 1005952
-0.2-0.3רשת

 201402001484
רח כסלו 2 חדר אשפה

0.43-0.2-

 201402001670
מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154
-0.38-0.2רשת

 201402001671
חיבור מקורות מרכזי

 1005971
---0.55כניסה ממקור מקורות

 201402001672
חיבור מקורות דרומי

 1006029
---0.45כניסה ממקור מקורות

 201402001673
בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028
---0.37מאגר/בריכה

 201402001674
בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030
---0.52מאגר/בריכה

 201402001838
רשת בורוכוב 8

 1005997
-0.1-0.3רשת

 201402001840
רשת  עמק חפר 81

 1005964
-0.3-0.3רשת

 201402001844
רשת מימון 7

 1005990
-0.1-0.2רשת

 201402001846
רשת הרקפת 2

 1005965
-0.2-0.3רשת

 201402001850
רשת אזהת ספיר 

המלאכה 2

 1005861
-0.1-0.4רשת

 201402002072
רשת  ריינס 47

 1005961
-0.3-0.3רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 16 מתוך 18

2014/244 

סוג נקודה נקודת דיגוםמספר מעבדה

מג"ל

כלור 

חופשי

pH

N.T.U

עכירות

°C

טמפרטורה

נתניה

 201402002077
רשת רמז 12

 1005992
-0.3-0.4רשת

 201402002081
רשת אזהת אליעזר 

האורזים פינת הקדר

 1005968
-0.1-0.3רשת

 201402002082
 רבי עקיבא 21

 1005966
-0.2-0.2רשת

 201402002084
רשת  סוקולוב 37

 1005962
-0.5-0.3רשת

 201402002253
רשת  הרצל 52

 1005959
-0.4-0.3רשת

 201402002254
רשת מוצקין 7

 1005995
-0.3-0.5רשת

 201402002255
רשת פתח תקוה 31

 1006000
-0.4-0.2רשת

 201402002256
רשת  ויצמן 27

 1005960
-0.5-0.3רשת

 201402002257
רשת הארי 12

 1005994
-0.2-0.3רשת

 201402002258
רשת  כפר עדוד חיבור 

צרכן

 1006002
-0.2-0.2רשת

 201402002259
רשת  ככר העצמאות

 1006001
-0.1-0.2רשת

 201402002260
שלמה המלך 46

 10005944
-0.2-0.2רשת

 201402002261
רשת יפתח הגלעדי 4

 1005963
-0.1-0.2רשת

 201402002513
חיבור מקורות מרכזי

 1005971
---0.4כניסה ממקור מקורות

 201402002514
חיבור מקורות דרומי

 1006029
---0.45כניסה ממקור מקורות

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 17 מתוך 18

2014/244 

סוג נקודה נקודת דיגוםמספר מעבדה

מג"ל

כלור 

חופשי

pH

N.T.U

עכירות

°C

טמפרטורה

נתניה

 201402002515
בריכת תתקרקעית רח 

דב הוז

 1006030
---0.54מאגר/בריכה

 201402002516
בריכת תתקרקעית 

ק.נורדאו

 1006028
---0.34מאגר/בריכה

 201402002732
37 נקודת חיבור באר

 1005980
-0.3-0.1רשת

 201402002734
35 נקודת חיבור באר

 1005979
-0.3-0.1רשת

 201402002735
26 נקודת חיבור באר

 1005985
-0.3-0.1רשת

 201402002741
רשת  חבצלת החוף 

24

 1005988
-0.2-0.2רשת

 201402002744
רשת אמנון ותמר 13

 1005986
-0.2-0.4רשת

 201402002954
רשת הזמיר פינת 

התור

 1005996
--NDרשת

 201402002955
42 נקודת חיבור באר

 1005983
--NDרשת

 201402002956
39 נקודת חיבור באר

 1005981
--NDרשת

 201402002961
40 נקודת חיבור באר

 1005982
--NDרשת

 201402002966
43 נקודת חיבור באר

 1005984
--NDרשת

 201402002982
רשת  הדליות 58

 1005987
-0.2-0.2רשת

 201402002983
מכון וינגייט רשת ב

 1008153
-0.3-0.4רשת

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



מדינת ישראל משרד הבריאות

המעבדה הארצית לבריאות הציבור

Ministry of health National Public Health Laboratory

דרך בן צבי 69 ,תל אביב  ,ת.ד .8255 ,61082

טל .03-5158686     פקס  .03-6826996
Ben Zvi 69, Tel Aviv,  POBox 8255,  61082משרד הבריאות

Tel. 972-3-5158686  Fax. 972-3-6826996

תעודת  בדיקה
לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודת בדיקה מספר:
 דף 18 מתוך 18

2014/244 

סוג נקודה נקודת דיגוםמספר מעבדה

מג"ל

כלור 

חופשי

pH

N.T.U

עכירות

°C

טמפרטורה

נתניה

 201402002984
רשת גבע 32

 1005954
-0.2-0.2רשת

 201402002985
מכון וינגייט רשת ג

 10000277
-0.2-0.4רשת

 201402002986
מכון וינגייט חיבור  -

נתניה

 1008154
-0.4-0.2רשת

 201402002987
התרופה פינת אריה 

רגב אזהת ספיר

 10005946
-0.1-0.4רשת

 201402002988
רשת גד מכנס 18

 1005991
-0.3-0.3רשת

 201402002989
רשת אהרונסון 17

 1006014
-0.2-0.2רשת

 201402002990
מכון וינגייט מגדל

 1008156
-0.3-0.2מאגר/בריכה

 201402002991
רשת ספיר 4

 1005993
-0.2-0.4רשת

 201402002992
מכון וינגייט רשת א

 1008152
-0.2-0.4רשת

 ***סוף דוח תוצאות ***

עובדת מעבדה

רביד בן דודשם מאשר:

תפקיד:

חותמת מעבדהחתימת מאשר

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013


