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073-2275516אילנה ניצן

ilana@sharonim.org

073-2275515

אוסישקין 5, ת.ד.1088, רמת השרון 47210

רמת השרון

בדיקות נוספות: איןסוגי בדיקה: בדיקה למתכות ברשת

TWc302 'הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם  לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס

דוח תוצאות

שיטתשם פרמטר

הבדיקה

שם

מבצע/

תאריך

 תוצאות
2

MRL 1 ריכוז 

מירבי 

מותר

יחידות

NW00016286

רח הגפן 70

רשת

202107000335

NW00015596

רחוב קוממיות 30

רשת

202107000334

NW00015594

רחוב הזית ליד 

מקלט 375

רשת

202107000333202107000336

NW00016287

קופח בית הילל

רשת

3

EPA 200.7עופרת

 Metals

ילנה רייציס 2.0מקג/ל 10<MRL<MRL<MRL <MRL

EPA 200.7ברזל

 Metals

ילנה רייציס 0.020מג/ל 1.0<MRL<MRL<MRL <MRL

EPA 200.7נחושת

 Metals

ילנה רייציס 0.010מג/ל 1.4<MRL<MRL<MRL <MRL

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה  העדכנית ביותר.

MRL - Minimum Reporting Level .2  - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

 אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025  ועקיבים לאמות מידה לאומיים  או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014
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תפקיד:

שם מאשר:

חותמת מעבדה חתימת מאשר

ילנה רייציס

מרכזת תחום

*** סוף תעודה ***

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

 אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025  ועקיבים לאמות מידה לאומיים  או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014
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