
תאריך הדפסה: 24/03/20
תאריך אישור: 24/03/20 14:05

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20031382 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 24/03/20

אתר דיגום: א.ס.א. חרמון בעמ תח מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5496
תאריך קליטה: 17/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20031382/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20.00   < 10.00 mg/L שמן מינרלי
800   35 mg O2/L COD כללי

10.00 6.00 7.25   PH-שטח
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1

file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201906%5C2zy0w%5Cmxns-logo5.png
file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201208%5Cg20en%5CyuliaR.PNG


תאריך הדפסה: 09/12/20
תאריך אישור: 11:42 09/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130053 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 09/12/20

אתר דיגום: א.ס.א. חרמון בעמ תח מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5931
תאריך קליטה: 26/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 26/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130053/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20  < 10.00 mg/L שמן מינרלי

800  78 mg O2/L COD כללי
10 6 6.62 PH-שטח 

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 19/03/20
תאריך אישור: 19/03/20 14:22

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20027664 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 19/03/20

אתר דיגום: אבו זיד אולם חתונות מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5418
תאריך קליטה: 08/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 08/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20027664/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת מתכת אחת

230.000   44.500 mg/L ICP-Na נתרן #
250.00   < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
10.00 6.00 7.20   PH-שטח
800   97 mg O2/L COD כללי

400.0   19.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
430   91 mg/L כלורידים

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0       1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכת אחת
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 15/07/20
תאריך אישור: 10:14 15/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20069946 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 15/07/20

אתר דיגום: אחוזות בגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5568
תאריך קליטה: 06/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 06/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:30
שעת הגעה: 15:45

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20069946/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  85.100 mg/L ICP-Na נתרן #
1.500  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #
400.0  106.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

800  456 mg O2/L COD כללי
430  102 mg/L כלורידים

10.00 6.00 8.33 PH-שטח 
40.00  4.50 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

250.00  30.00 mg/L שמנים ושומנים
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
9.0 קובץ התקנות 7387   1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 25/02/20
תאריך אישור: 25/02/20 11:15

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20018728 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 25/02/20

אתר דיגום: אחוזות בגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5480
תאריך קליטה: 16/02/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 16/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:20
שעת הגעה: 14:40

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20018728/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   81.500 mg/L ICP-Na נתרן #
1.500   < 0.200 mg/L ICP-B בורון #
400.0   72.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
800   584 mg O2/L COD כללי
430   117 mg/L כלורידים

10.00 6.00 7.10   PH-שטח
40.00   4.13 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני
250.00   92.00 mg/L שמנים ושומנים

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
9.0     קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 15/07/20
תאריך אישור: 10:15 15/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20069910 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 15/07/20

אתר דיגום: אחים פחימה מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5564
תאריך קליטה: 06/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 06/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 15:40

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20069910/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
10.00 6.00 6.63 PH-שטח 
20.00  < 10.00 mg/L שמן מינרלי
400.0  32.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

 70%TSS 22.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
בוצע    ICP-סריקת מתכות

0.100  < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25.000  < 1.000 mg/L ICP-Al אלומיניום #
0.100  < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.500  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

  0.100 mg/L ICP-Ba בריום #
0.500  < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

  60.800 mg/L ICP-Ca סידן #
0.100  < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #
1.000  < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #

  < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1.000  0.038 mg/L ICP-Cu נחושת #

  1.060 mg/L ICP-Fe ברזל #
0.050  < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #

  3.040 mg/L ICP-K אשלגן #
0.300  < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #

  24.700 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1.000  < 0.025 mg/L ICP-Mn מנגן #
0.150  < 0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #

230.000  13.300 mg/L ICP-Na נתרן #
0.500  < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #

15.000  0.715 mg/L ICP-P זרחן #
0.500  0.015 mg/L ICP-Pb עופרת #

  5.300 mg/L ICP-S גופרית #
  < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.050  < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
  7.450 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #

2.000  < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
  0.334 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
  0.026 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.500  < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3.000  0.614 mg/L ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.050 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.200 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
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תאריך הדפסה: 15/07/20
תאריך אישור: 10:15 15/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20069910 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #

5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 קובץ התקנות 7387   17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
20.0    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות
25.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 2 מתוך 2
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תאריך הדפסה: 27/02/20
תאריך אישור: 27/02/20 08:13

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20018733 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 27/02/20

אתר דיגום: אחים פחימה מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5478
תאריך קליטה: 16/02/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 16/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 14:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20018733/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
10.00 6.00 7.60   PH-שטח
20.00   < 10.00 mg/L שמן מינרלי
400.0   25.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

  70%TSS 23.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב
    בוצע   ICP-סריקת מתכות

0.100   < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25.000   < 1.000 mg/L ICP-Al אלומיניום #
0.100   < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.500   < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

    0.093 mg/L ICP-Ba בריום #
0.500   < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

    68.000 mg/L ICP-Ca סידן #
0.100   < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #
1.000   < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #

    < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1.000   0.033 mg/L ICP-Cu נחושת #

    0.492 mg/L ICP-Fe ברזל #
0.050   < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #

    2.280 mg/L ICP-K אשלגן #
0.300   < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #

    23.800 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1.000   < 0.025 mg/L ICP-Mn מנגן #
0.150   < 0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #

230.000   21.900 mg/L ICP-Na נתרן #
0.500   < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #
15.000   < 0.200 mg/L ICP-P זרחן #
0.500   0.008 mg/L ICP-Pb עופרת #

    8.660 mg/L ICP-S גופרית #
    < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.050   < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
    7.090 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #

2.000   < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
    0.311 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
    < 0.025 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.500   < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3.000   0.699 mg/L ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.050 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.200 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

עמוד 1 מתוך 2
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תאריך הדפסה: 27/02/20
תאריך אישור: 27/02/20 08:13

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20018733 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3     קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
20.0       1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות
25.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 25/06/20
תאריך אישור: 12:52 25/06/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20061261 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 25/06/20

אתר דיגום: אי סלימאן בעמ - מכבסה מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5631
תאריך קליטה: 15/06/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 15/06/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20061261/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  93.300 mg/L ICP-Na נתרן #
1.500  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

430  158 mg/L כלורידים
800  750 mg O2/L COD כללי
1.0  < 0.5 mg/L סולפיד מומס

10.00 6.00 7.51 PH-שטח 
40.00  15.00 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני
400.0  166.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
9.0 קובץ התקנות 7387   1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
6.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 14/05/20
תאריך אישור: 06:54 14/05/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20044585 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 14/05/20

אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5548
תאריך קליטה: 04/05/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 04/05/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 15:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20044585/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  314.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  4.130 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  106.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  240.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.63 PH-שטח 

800  2,595 mg O2/L COD כללי
430  323 mg/L כלורידים

50.0  23.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 15/07/20
תאריך אישור: 10:07 15/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20069902 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 15/07/20

אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5694
תאריך קליטה: 06/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 06/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 15:40

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20069902/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  227.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  4.180 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  124.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  570.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 8.51 PH-שטח 

800  925 mg O2/L COD כללי
430  173 mg/L כלורידים

50.0  31.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 21/06/20
תאריך אישור: 08:39 21/06/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20059054 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 21/06/20

אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5680
תאריך קליטה: 10/06/20

שם דוגם: שימרי שער תאריך דיגום: 09/06/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 16:00
שעת הגעה: 18:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20059054/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  196.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  6.020 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  216.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  634.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.30 PH-שטח 

800  2,305 mg O2/L COD כללי
430  178 mg/L כלורידים

50.0  24.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 01/03/20
תאריך אישור: 01/03/20 11:33

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016237 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 01/03/20

אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5469
תאריך קליטה: 10/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 10/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 14:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 20/02/20 10:25

SO20016237/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   223.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   5.430 mg/L ICP-P זרחן #
400.0   398.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
800   2,130 mg O2/L COD כללי
430   155 mg/L כלורידים

10.00 6.00 9.72   PH-שטח
250.00   113.00 mg/L שמנים ושומנים
50.0   21.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 26/03/20
תאריך אישור: 26/03/20 08:42

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20030833 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 26/03/20

אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5522
תאריך קליטה: 16/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 16/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 14:20

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20030833/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   262.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   7.020 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   495.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   804.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.08   PH-שטח
800   3,020 mg O2/L COD כללי
430   233 mg/L כלורידים
50.0   36.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 30/08/20
תאריך אישור: 11:36 30/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20087463 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 30/08/20

אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5751
תאריך קליטה: 17/08/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/08/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20087463/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  317.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  1.190 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  94.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.56 PH-שטח 

800  1,054 mg O2/L COD כללי
430  569 mg/L כלורידים

50.0  28.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 04/10/20
תאריך אישור: 12:59 04/10/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20100958 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 04/10/20

אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5808
תאריך קליטה: 17/09/20

שם דוגם: שי גבעון 205 תאריך דיגום: 17/09/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 09:50
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20100958/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  404.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  0.296 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250.00  < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  43.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.86 PH-שטח 

800  2,160 mg O2/L COD כללי
430  641 mg/L כלורידים

50.0  11.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 29/10/20
תאריך אישור: 13:44 29/10/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20113018 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 29/10/20

אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5915
תאריך קליטה: 19/10/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 19/10/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20113018/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  175.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15  0.634 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250  17.00 mg/L שמנים ושומנים
400  56.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 7.60 PH-שטח 

800  979 mg O2/L COD כללי
430  298 mg/L כלורידים
50  16.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 31/12/20
תאריך אישור: 09:20 31/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20140448 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 31/12/20

אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 6028
תאריך קליטה: 21/12/20

שם דוגם: מוסא חסאן-שפכים 493 תאריך דיגום: 21/12/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 14:00
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20140448/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  197.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15  3.700 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250  121.00 mg/L שמנים ושומנים
400  466.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 7.20 PH-שטח 

800  1,493 mg O2/L COD כללי
430  318 mg/L כלורידים
50  11.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 09/12/20
תאריך אישור: 13:25 09/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130596 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 09/12/20

אתר דיגום: בייגל בייגל ורד הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5951
תאריך קליטה: 29/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 29/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:15
שעת הגעה: 14:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130596/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  156.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15  0.244 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250  < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
400  32.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 7.28 PH-שטח 

800  828 mg O2/L COD כללי
430  253 mg/L כלורידים
50  180.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 10:26

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016252 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 20/02/20

אתר דיגום: בית ספר לרפואה מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5451
תאריך קליטה: 10/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 10/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 14:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20016252/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
800   885 mg O2/L COD כללי

400.0   172.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
  70%TSS 162.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים

COD/BOD>4   416 mg/L BOD כללי
40.00   9.25 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני
10.00 6.00 6.90   PH-שטח

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב
    בוצע   ICP-סריקת מתכות

0.100   < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25.000   < 1.000 mg/L ICP-Al אלומיניום #
0.100   < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.500   < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

    0.069 mg/L ICP-Ba בריום #
0.500   < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

    70.100 mg/L ICP-Ca סידן #
0.100   < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #
1.000   < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #

    < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1.000   0.023 mg/L ICP-Cu נחושת #

    0.659 mg/L ICP-Fe ברזל #
0.050   < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #

    57.700 mg/L ICP-K אשלגן #
0.300   < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #

    25.100 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1.000   0.035 mg/L ICP-Mn מנגן #
0.150   < 0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #

230.000   90.500 mg/L ICP-Na נתרן #
0.500   < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #
15.000   11.200 mg/L ICP-P זרחן #
0.500   < 0.005 mg/L ICP-Pb עופרת #

    15.600 mg/L ICP-S גופרית #
    < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.050   < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
    8.160 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #

2.000   < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
    0.293 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
    < 0.025 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.500   < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3.000   0.239 mg/L ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.050 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.200 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 10:26

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016252 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3     קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0     קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
20.0       1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 2 מתוך 2
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תאריך הדפסה: 13/08/20
תאריך אישור: 08:09 13/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20077392 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 13/08/20

אתר דיגום: בית ספר לרפואה מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5596
תאריך קליטה: 23/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב תאריך דיגום: 23/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 11:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 10:56 04/08/20

SO20077392/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת מתכות

0.100  < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25.000  1.400 mg/L ICP-Al אלומיניום #
0.100  < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.500  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

  0.117 mg/L ICP-Ba בריום #
0.500  < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

  103.000 mg/L ICP-Ca סידן #
0.100  < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #
1.000  < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #

  < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1.000  0.091 mg/L ICP-Cu נחושת #

  2.140 mg/L ICP-Fe ברזל #
0.050  < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #

  27.700 mg/L ICP-K אשלגן #
0.300  < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #

  41.400 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1.000  0.119 mg/L ICP-Mn מנגן #
0.150  < 0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #

230.000  301.000 mg/L ICP-Na נתרן #
0.500  < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #

15.000  8.750 mg/L ICP-P זרחן #
0.500  0.015 mg/L ICP-Pb עופרת #

  23.900 mg/L ICP-S גופרית #
  < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.050  < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
  9.640 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #

2.000  < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
  0.593 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
  0.070 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.500  < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3.000  0.615 mg/L ICP-Zn אבץ #
10.00 6.00 7.55 PH-שטח 

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
40.00  2.55 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

800  1,870 mg O2/L COD כללי
COD/BOD>4  324 mg/L BOD כללי

400.0  1,352.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
 70%TSS 1,256.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.050 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.200 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #

עמוד 1 מתוך 2
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תאריך הדפסה: 13/08/20
תאריך אישור: 08:09 13/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20077392 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 קובץ התקנות 7387   17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0 קובץ התקנות 7387   1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
20.0    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 2 מתוך 2
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תאריך הדפסה: 26/03/20
תאריך אישור: 26/03/20 08:42

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20030832 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 26/03/20

אתר דיגום: מכבסת בן פורת עמנואל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5506
תאריך קליטה: 16/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 16/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 14:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20030832/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   1,393.000 mg/L ICP-Na נתרן #
1.500   < 0.200 mg/L ICP-B בורון #
430   729 mg/L כלורידים
800   2,155 mg O2/L COD כללי
1.0   לא התגלה* mg/L סולפיד מומס

10.00 6.00 9.88   PH-שטח
40.00   28.50 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני
400.0   154.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
9.0     קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
6.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

* לא התגלה (.N.D)- לא התגלה ערך מעל סף הגילוי (LOD) לפי שיטת הבדיקה.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 30/08/20
תאריך אישור: 12:05 30/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20087462 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 30/08/20

אתר דיגום: מפעל במבה מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): 10ברוס חטיפים(מפעל במבה)

מספר הזמנת לקוח: 5779
תאריך קליטה: 17/08/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/08/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20087462/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  82.800 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  1.610 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  81.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  154.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.67 PH-שטח 

800  1,054 mg O2/L COD כללי
430  166 mg/L כלורידים

50.0  28.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 22/03/20
תאריך אישור: 22/03/20 08:47

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20027666 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 22/03/20

אתר דיגום: גבינות הגליל-כפר מרר מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5437
תאריך קליטה: 08/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 08/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:20
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20027666/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   141.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   2.430 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   67.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   91.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.88   PH-שטח
800   482 mg O2/L COD כללי
430   44 mg/L כלורידים
50.0   8.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 25/06/20
תאריך אישור: 12:54 25/06/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20061262 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 25/06/20

אתר דיגום: גבינות הגליל-כפר מרר מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5664
תאריך קליטה: 15/06/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 15/06/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20061262/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  202.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  36.100 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  209.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  523.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.44 PH-שטח 

800  6,380 mg O2/L COD כללי
430  159 mg/L כלורידים

50.0 ראה פרשנות  mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

פרשנות לדגימות

SO20061262/1 :דגימה
בדיקת חנקן קלדהל :

　.(LOQ) בשל אופי המטריצה הדוגמא נמהלה ביחס של 1:4 והתוצאה נמוכה מ-5.0 מג/ל
 
 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 29/10/20
תאריך אישור: 13:09 29/10/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20113010 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 29/10/20

אתר דיגום: גבינות הגליל-כפר מרר מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5921
תאריך קליטה: 19/10/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 19/10/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:30
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20113010/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  474.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15  71.200 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250  1,022.00 mg/L שמנים ושומנים
400  1,704.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 6.70 PH-שטח 

800  16,375 mg O2/L COD כללי
430  752 mg/L כלורידים
50  288.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 09/12/20
תאריך אישור: 13:29 09/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130593 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 09/12/20

אתר דיגום: גבינות הגליל-כפר מרר מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5981
תאריך קליטה: 29/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 29/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:10
שעת הגעה: 14:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130593/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  138.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15  2.290 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250  14.00 mg/L שמנים ושומנים
400  28.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 6.70 PH-שטח 

800  157 mg O2/L COD כללי
430  32 mg/L כלורידים
50  9.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 11:25

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016248 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 20/02/20

אתר דיגום: גבינות המאירי צפת בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5463
תאריך קליטה: 10/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 10/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:50
שעת הגעה: 14:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20016248/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   62.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   11.600 mg/L ICP-P זרחן #
400.0   326.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
800   707 mg O2/L COD כללי
430   99 mg/L כלורידים

10.00 6.00 6.72   PH-שטח
250.00   65.00 mg/L שמנים ושומנים
50.0   119.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1

file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201906%5C2zy0w%5Cmxns-logo5.png
file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201208%5Cg20en%5CyuliaR.PNG


תאריך הדפסה: 13/08/20
תאריך אישור: 08:10 13/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20077385 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 13/08/20

אתר דיגום: גבינות המאירי צפת בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5619
תאריך קליטה: 23/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב תאריך דיגום: 23/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 08:30
שעת הגעה: 11:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 10:57 04/08/20

SO20077385/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  54.800 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  6.030 mg/L ICP-P זרחן #
10.00 6.00 6.55 PH-שטח 

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250.00  18.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  379.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
50.0  24.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  71 mg/L כלורידים
800  447 mg O2/L COD כללי

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 24/03/20
תאריך אישור: 24/03/20 14:09

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20031377 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 24/03/20
אתר דיגום: הגלילית מספר דגימות: 1

מספר הזמנת לקוח: 5491
תאריך קליטה: 17/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:20
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20031377/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20.00   < 10.00 mg/L שמן מינרלי
800   375 mg O2/L COD כללי

10.00 6.00 6.81   PH-שטח
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 24/03/20
תאריך אישור: 24/03/20 14:06

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20031379 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 24/03/20

אתר דיגום: דור אלון ניהול מתחמים (תחנת דלק
בקניון חצור)

מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5519
תאריך קליטה: 17/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20031379/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20.00   < 10.00 mg/L שמן מינרלי
800   980 mg O2/L COD כללי

10.00 6.00 7.38   PH-שטח
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 24/03/20
תאריך אישור: 24/03/20 14:28

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20031380 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 24/03/20

אתר דיגום: דלק מנטה חצור מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5440
תאריך קליטה: 17/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:45
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20031380/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20.00   < 10.00 mg/L שמן מינרלי
800   111 mg O2/L COD כללי

10.00 6.00 7.60   PH-שטח
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 12/05/20
תאריך אישור: 08:12 12/05/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20044589 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 12/05/20

אתר דיגום: הנסיך ייצור טחינה הנסיך מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5554
תאריך קליטה: 04/05/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 04/05/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 15:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20044589/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
250.00  62.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  264.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.40 PH-שטח 

800  2,755 mg O2/L COD כללי
430  209 mg/L כלורידים

50.0  65.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  126.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  24.100 mg/L ICP-P זרחן #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 22/03/20
תאריך אישור: 22/03/20 08:46

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20027665 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 22/03/20

אתר דיגום: הנסיך ייצור טחינה הנסיך מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5424
תאריך קליטה: 08/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 08/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20027665/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   92.800 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   12.600 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   101.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   352.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.49   PH-שטח
800   1,084 mg O2/L COD כללי
430   158 mg/L כלורידים
50.0   28.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 25/06/20
תאריך אישור: 12:51 25/06/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20061259 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 25/06/20

אתר דיגום: הנסיך ייצור טחינה הנסיך מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5635
תאריך קליטה: 15/06/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 15/06/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 09:40
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20061259/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  80.700 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  16.500 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  126.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  428.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.39 PH-שטח 

800  2,000 mg O2/L COD כללי
430  124 mg/L כלורידים

50.0  52.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 31/08/20
תאריך אישור: 08:54 31/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20087461 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 31/08/20

אתר דיגום: הנסיך ייצור טחינה הנסיך מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5762
תאריך קליטה: 17/08/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/08/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:30
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20087461/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  69.600 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  3.370 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  254.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  748.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.90 PH-שטח 

800  1,530 mg O2/L COD כללי
430  137 mg/L כלורידים

50.0  33.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 04/10/20
תאריך אישור: 13:01 04/10/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20100950 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 04/10/20

אתר דיגום: הנסיך ייצור טחינה הנסיך מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5913
תאריך קליטה: 17/09/20

שם דוגם: שי גבעון 205 תאריך דיגום: 17/09/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 15:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20100950/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  131.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  8.370 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250.00  116.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  392.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.77 PH-שטח 

800  1,305 mg O2/L COD כללי
430  159 mg/L כלורידים

50.0  44.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 09/12/20
תאריך אישור: 13:55 09/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130591 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 09/12/20

אתר דיגום: הנסיך ייצור טחינה הנסיך מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5969
תאריך קליטה: 29/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 29/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:35
שעת הגעה: 14:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130591/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  80.700 mg/L ICP-Na נתרן #
15  7.560 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250  23.00 mg/L שמנים ושומנים
400  100.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 6.49 PH-שטח 

800  598 mg O2/L COD כללי
430  141 mg/L כלורידים
50  31.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 10:29

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016242 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 20/02/20

אתר דיגום: בית חולים זיו מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): שוחה 1
מספר הזמנת לקוח: 5449
תאריך קליטה: 10/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 10/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 09:45
שעת הגעה: 14:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20016242/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
  70%TSS 346.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים

400.0   352.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
COD/BOD>4   640 mg/L BOD כללי

800   1,605 mg O2/L COD כללי
430   104 mg/L כלורידים

10.00 6.00 8.10   PH-שטח
40.00   14.50 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב
    בוצע   ICP-סריקת מתכות

0.100   < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25.000   < 1.000 mg/L ICP-Al אלומיניום #
0.100   < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.500   < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

    0.076 mg/L ICP-Ba בריום #
0.500   < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

    73.900 mg/L ICP-Ca סידן #
0.100   < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #
1.000   < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #

    < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1.000   0.066 mg/L ICP-Cu נחושת #

    0.524 mg/L ICP-Fe ברזל #
0.050   < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #

    25.200 mg/L ICP-K אשלגן #
0.300   < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #

    25.800 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1.000   0.039 mg/L ICP-Mn מנגן #
0.150   < 0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #

230.000   57.700 mg/L ICP-Na נתרן #
0.500   < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #
15.000   15.500 mg/L ICP-P זרחן #
0.500   < 0.005 mg/L ICP-Pb עופרת #

    13.300 mg/L ICP-S גופרית #
    < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.050   < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
    7.480 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #

2.000   < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
    0.301 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
    < 0.025 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.500   < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3.000   0.569 mg/L ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.050 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.200 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 10:29

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016242 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3     קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0     קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0       1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 29/12/20
תאריך אישור: 17:59 29/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20140445 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 29/12/20

אתר דיגום: בית חולים זיו -שוחה1 אחרונה לפני
חיבור לביוב

מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5993
תאריך קליטה: 21/12/20

שם דוגם: מוסא חסאן-שפכים 493 תאריך דיגום: 21/12/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20140445/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
 70%TSS 612.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים

400  666.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
COD/BOD>4  640 mg/L BOD כללי

800  1,455 mg O2/L COD כללי
430  200 mg/L כלורידים
10 6 8.30 PH-שטח 
40  3.20 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
בוצע    ICP-סריקת מתכות

0.1  < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25  < 1.000 mg/L ICP-Al אלומיניום #

0.1  < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.5  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

  0.064 mg/L ICP-Ba בריום #
0.5  < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

  70.300 mg/L ICP-Ca סידן #
0.1  < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #

1  < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #
  < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1  0.034 mg/L ICP-Cu נחושת #
  0.615 mg/L ICP-Fe ברזל #

0.05  < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #
  47.900 mg/L ICP-K אשלגן #

0.3  < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #
  25.700 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1  0.028 mg/L ICP-Mn מנגן #

0.15  0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #
230  126.000 mg/L ICP-Na נתרן #
0.5  < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #
15  7.460 mg/L ICP-P זרחן #

0.5  0.010 mg/L ICP-Pb עופרת #
  11.600 mg/L ICP-S גופרית #
  < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.05  < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
  7.100 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #
2  < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
  0.306 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
  < 0.025 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.5  < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3  0.321 mg/L ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.05 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.01 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
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תאריך הדפסה: 29/12/20
תאריך אישור: 17:59 29/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20140445 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.01 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0 0.05 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 2 מתוך 2
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תאריך הדפסה: 13/08/20
תאריך אישור: 08:13 13/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20077379 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 13/08/20

אתר דיגום: בית חולים זיו מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): מס' 1
מספר הזמנת לקוח: 5473
תאריך קליטה: 23/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 23/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 07:30
שעת הגעה: 11:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 10:42 04/08/20

SO20077379/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת מתכות

0.100  < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25.000  < 1.000 mg/L ICP-Al אלומיניום #
0.100  < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.500  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

  0.261 mg/L ICP-Ba בריום #
0.500  < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

  224.000 mg/L ICP-Ca סידן #
0.100  < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #
1.000  < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #

  < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1.000  0.042 mg/L ICP-Cu נחושת #

  1.730 mg/L ICP-Fe ברזל #
0.050  < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #

  29.200 mg/L ICP-K אשלגן #
0.300  < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #

  100.000 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1.000  0.056 mg/L ICP-Mn מנגן #
0.150  < 0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #

230.000  126.000 mg/L ICP-Na נתרן #
0.500  < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #

15.000  7.700 mg/L ICP-P זרחן #
0.500  0.010 mg/L ICP-Pb עופרת #

  11.000 mg/L ICP-S גופרית #
  < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.050  < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
  8.630 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #

2.000  < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
  1.220 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
  < 0.025 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.500  < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3.000  0.372 mg/L ICP-Zn אבץ #
10.00 6.00 7.90 PH-שטח 

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
400.0  466.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

 70%TSS 426.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
COD/BOD>4  450 mg/L BOD כללי

800  1,331 mg O2/L COD כללי
430  607 mg/L כלורידים

40.00  8.20 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.050 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.200 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
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תאריך הדפסה: 13/08/20
תאריך אישור: 08:13 13/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20077379 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 קובץ התקנות 7387   17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0 קובץ התקנות 7387   1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 2 מתוך 2
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תאריך הדפסה: 05/11/20
תאריך אישור: 14:01 05/11/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20115277 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 05/11/20

אתר דיגום: בית חולים זיו -שוחה1 אחרונה לפני
חיבור לביוב

מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5800
תאריך קליטה: 25/10/20

שם דוגם: ג'ואד חטיב זויהד- 779 תאריך דיגום: 25/10/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:30
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20115277/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
400  530.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

 70%TSS 522.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
COD/BOD>4  787 mg/L BOD כללי

800  1,425 mg O2/L COD כללי
430  72 mg/L כלורידים
10 6 7.70 PH-שטח 
40  8.25 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
בוצע    ICP-סריקת מתכות

0.1  < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25  2.310 mg/L ICP-Al אלומיניום #

0.1  < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.5  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

  0.218 mg/L ICP-Ba בריום #
0.5  < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

  118.000 mg/L ICP-Ca סידן #
0.1  < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #

1  < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #
  0.121 mg/L ICP-Cr כרום #
1  0.120 mg/L ICP-Cu נחושת #
  9.040 mg/L ICP-Fe ברזל #

0.05  < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #
  59.700 mg/L ICP-K אשלגן #

0.3  < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #
  31.800 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1  0.164 mg/L ICP-Mn מנגן #

0.15  0.007 mg/L ICP-Mo מוליבדן #
230  66.200 mg/L ICP-Na נתרן #
0.5  0.060 mg/L ICP-Ni ניקל #
15  21.800 mg/L ICP-P זרחן #

0.5  0.095 mg/L ICP-Pb עופרת #
  16.800 mg/L ICP-S גופרית #
  < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.05  < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
  11.900 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #
2  < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
  0.443 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
  0.059 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.5  < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3  1.110 mg/L ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.05 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.01 mg/L קובץ התקנות 7387 9,1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
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תאריך הדפסה: 05/11/20
תאריך אישור: 14:01 05/11/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20115277 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.01 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 41,1,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 9,17 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0 0.05 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 10:33

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016240 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 20/02/20

אתר דיגום: בית חולים זיו מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות (#): שוחה 2
מספר הזמנת לקוח: 5471
תאריך קליטה: 10/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 10/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 09:58
שעת הגעה: 14:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20016240/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
  70%TSS 212.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים

400.0   214.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
COD/BOD>4   412 mg/L BOD כללי

800   1,008 mg O2/L COD כללי
430   257 mg/L כלורידים

10.00 6.00 8.22   PH-שטח
40.00   4.80 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב
    בוצע   ICP-סריקת מתכות

0.100   < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25.000   < 1.000 mg/L ICP-Al אלומיניום #
0.100   < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.500   < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

    0.057 mg/L ICP-Ba בריום #
0.500   < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

    59.200 mg/L ICP-Ca סידן #
0.100   < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #
1.000   < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #

    < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1.000   0.021 mg/L ICP-Cu נחושת #

    0.497 mg/L ICP-Fe ברזל #
0.050   < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #

    32.900 mg/L ICP-K אשלגן #
0.300   < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #

    21.500 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1.000   < 0.025 mg/L ICP-Mn מנגן #
0.150   < 0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #

230.000   218.000 mg/L ICP-Na נתרן #
0.500   < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #
15.000   7.890 mg/L ICP-P זרחן #
0.500   0.007 mg/L ICP-Pb עופרת #

    10.700 mg/L ICP-S גופרית #
    < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.050   < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
    7.230 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #

2.000   < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
    0.238 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
    < 0.025 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.500   < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3.000   0.273 mg/L ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.050 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.200 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 10:33

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016240 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3     קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0     קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0       1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 06/01/21
תאריך אישור: 13:23 06/01/21

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20140444 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 06/01/21

אתר דיגום: בית חולים זיו- שוחה 2 שוחה
אחרונה לפני לביוב

מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5991
תאריך קליטה: 21/12/20

שם דוגם: מוסא חסאן-שפכים 493 תאריך דיגום: 21/12/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20140444/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
 70%TSS 232.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים

400  254.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
COD/BOD>4  313 mg/L BOD כללי

800  811 mg O2/L COD כללי
430  205 mg/L כלורידים
10 6 8.10 PH-שטח 
40  3.40 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
בוצע    ICP-סריקת מתכות

0.1  < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25  < 1.000 mg/L ICP-Al אלומיניום #

0.1  < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.5  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

  0.057 mg/L ICP-Ba בריום #
0.5  < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

  66.300 mg/L ICP-Ca סידן #
0.1  < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #

1  < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #
  < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1  0.027 mg/L ICP-Cu נחושת #
  0.540 mg/L ICP-Fe ברזל #

0.05  < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #
  50.100 mg/L ICP-K אשלגן #

0.3  < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #
  24.400 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1  < 0.025 mg/L ICP-Mn מנגן #

0.15  0.006 mg/L ICP-Mo מוליבדן #
230  107.000 mg/L ICP-Na נתרן #
0.5  < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #
15  9.600 mg/L ICP-P זרחן #

0.5  0.010 mg/L ICP-Pb עופרת #
  14.100 mg/L ICP-S גופרית #
  < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.05  < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
  6.710 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #
2  < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
  0.301 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
  < 0.025 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.5  < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3  0.231 mg/L ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.05 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.01 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
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תאריך הדפסה: 06/01/21
תאריך אישור: 13:23 06/01/21

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20140444 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.01 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0 0.05 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 13/08/20
תאריך אישור: 08:08 13/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20077371 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 13/08/20

אתר דיגום: בית חולים זיו מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5600
תאריך קליטה: 23/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב תאריך דיגום: 23/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 07:00
שעת הגעה: 11:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 10:40 04/08/20

SO20077371/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת מתכות

0.100  < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25.000  1.040 mg/L ICP-Al אלומיניום #
0.100  < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.500  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

  0.068 mg/L ICP-Ba בריום #
0.500  < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

  68.800 mg/L ICP-Ca סידן #
0.100  < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #
1.000  < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #

  < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1.000  0.036 mg/L ICP-Cu נחושת #

  0.990 mg/L ICP-Fe ברזל #
0.050  < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #

  16.600 mg/L ICP-K אשלגן #
0.300  < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #

  25.900 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1.000  0.037 mg/L ICP-Mn מנגן #
0.150  < 0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #

230.000  37.300 mg/L ICP-Na נתרן #
0.500  < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #

15.000  9.210 mg/L ICP-P זרחן #
0.500  0.009 mg/L ICP-Pb עופרת #

  10.200 mg/L ICP-S גופרית #
  < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.050  < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
  8.830 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #

2.000  < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
  0.336 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
  < 0.025 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.500  < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3.000  0.392 mg/L ICP-Zn אבץ #
10.00 6.00 8.09 PH-שטח 

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
400.0  248.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

 70%TSS 212.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
800  883 mg O2/L COD כללי

COD/BOD>4  202 mg/L BOD כללי
430  52 mg/L כלורידים

40.00  7.20 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.050 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.200 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
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תאריך הדפסה: 13/08/20
תאריך אישור: 08:08 13/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20077371 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 קובץ התקנות 7387   17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0 קובץ התקנות 7387   1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 05/11/20
תאריך אישור: 14:01 05/11/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20115281 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 05/11/20

אתר דיגום: בית חולים זיו- שוחה 2 שוחה
אחרונה לפני לביוב

מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5798
תאריך קליטה: 25/10/20

שם דוגם: ג'ואד חטיב זויהד- 779 תאריך דיגום: 25/10/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:45
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20115281/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
400  384.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

 70%TSS 362.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
COD/BOD>4  483 mg/L BOD כללי

800  1,040 mg O2/L COD כללי
430  141 mg/L כלורידים
10 6 7.50 PH-שטח 
40  6.70 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
בוצע    ICP-סריקת מתכות

0.1  < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25  1.200 mg/L ICP-Al אלומיניום #

0.1  < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.5  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

  0.106 mg/L ICP-Ba בריום #
0.5  < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

  70.400 mg/L ICP-Ca סידן #
0.1  < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #

1  < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #
  < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1  0.046 mg/L ICP-Cu נחושת #
  1.960 mg/L ICP-Fe ברזל #

0.05  < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #
  36.800 mg/L ICP-K אשלגן #

0.3  < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #
  30.300 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1  0.042 mg/L ICP-Mn מנגן #

0.15  < 0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #
230  121.000 mg/L ICP-Na נתרן #
0.5  < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #
15  8.650 mg/L ICP-P זרחן #

0.5  0.014 mg/L ICP-Pb עופרת #
  13.100 mg/L ICP-S גופרית #
  < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.05  < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
  10.700 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #
2  < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
  0.354 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
  0.032 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.5  < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3  0.546 mg/L ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.05 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.01 mg/L קובץ התקנות 7387 9,1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
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תאריך הדפסה: 05/11/20
תאריך אישור: 14:01 05/11/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20115281 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.01 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 41,1,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 9,17 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0 0.05 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 2 מתוך 2
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תאריך הדפסה: 15/07/20
תאריך אישור: 10:16 15/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20069916 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 15/07/20

אתר דיגום: חרט הגליל בעמ גיגי מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5566
תאריך קליטה: 06/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 06/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 15:40

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20069916/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
10.00 6.00 8.36 PH-שטח 

800  209 mg O2/L COD כללי
400.0  70.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

 70%TSS 70.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
20.00  < 10.00 mg/L שמן מינרלי

430  66 mg/L כלורידים
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
בוצע    ICP-סריקת מתכות

0.100  < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25.000  < 1.000 mg/L ICP-Al אלומיניום #
0.100  < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.500  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

  0.063 mg/L ICP-Ba בריום #
0.500  < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

  59.300 mg/L ICP-Ca סידן #
0.100  < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #
1.000  < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #

  < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1.000  0.032 mg/L ICP-Cu נחושת #

  0.325 mg/L ICP-Fe ברזל #
0.050  < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #

  25.000 mg/L ICP-K אשלגן #
0.300  < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #

  25.300 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1.000  0.027 mg/L ICP-Mn מנגן #
0.150  < 0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #

230.000  34.400 mg/L ICP-Na נתרן #
0.500  < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #

15.000  5.750 mg/L ICP-P זרחן #
0.500  0.011 mg/L ICP-Pb עופרת #

  10.500 mg/L ICP-S גופרית #
  < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.050  < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
  6.990 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #

2.000  < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
  0.320 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
  < 0.025 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.500  < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3.000  0.187 mg/L ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.050 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.200 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
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תאריך הדפסה: 15/07/20
תאריך אישור: 10:16 15/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20069916 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2.000 mg/L  1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 קובץ התקנות 7387   17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות
25.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 27/02/20
תאריך אישור: 27/02/20 08:13

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20018735 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 27/02/20

אתר דיגום: חרט הצפון מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5489
תאריך קליטה: 16/02/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 16/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 14:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20018735/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
10.00 6.00 7.60   PH-שטח
800   325 mg O2/L COD כללי

400.0   90.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
  70%TSS 80.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים

20.00   < 10.00 mg/L שמן מינרלי
430   69 mg/L כלורידים

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב
    בוצע   ICP-סריקת מתכות

0.100   < 0.025 mg/L ICP-Ag כסף #
25.000   1.390 mg/L ICP-Al אלומיניום #
0.100   < 0.010 mg/L ICP-As ארסן #
1.500   < 0.200 mg/L ICP-B בורון #

    0.135 mg/L ICP-Ba בריום #
0.500   < 0.025 mg/L ICP-Be בריליום #

    75.000 mg/L ICP-Ca סידן #
0.100   < 0.005 mg/L ICP-Cd קדמיום #
1.000   < 0.025 mg/L ICP-Co קובלט #

    < 0.025 mg/L ICP-Cr כרום #
1.000   0.090 mg/L ICP-Cu נחושת #

    3.510 mg/L ICP-Fe ברזל #
0.050   < 0.025 mg/L ICP-Hg כספית #

    19.400 mg/L ICP-K אשלגן #
0.300   < 0.025 mg/L ICP-Li ליתיום #

    24.700 mg/L ICP-Mg מגנזיום #
1.000   0.062 mg/L ICP-Mn מנגן #
0.150   0.005 mg/L ICP-Mo מוליבדן #

230.000   38.400 mg/L ICP-Na נתרן #
0.500   < 0.025 mg/L ICP-Ni ניקל #
15.000   6.100 mg/L ICP-P זרחן #
0.500   0.027 mg/L ICP-Pb עופרת #

    50.000 mg/L ICP-S גופרית #
    < 0.025 mg/L ICP-Sb אנטימון #

0.050   < 0.010 mg/L ICP-Se סלניום #
    8.790 mg/L ICP - (צורן) Si סיליקה #

2.000   < 0.025 mg/L ICP-Sn בדיל #
    0.320 mg/L ICP-Sr סטרונציום #
    0.105 mg/L ICP-Ti טיטניום #

0.500   < 0.025 mg/L ICP-V ונדיום #
3.000   0.392 mg/L ICP-Zn אבץ #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.050 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Zn אבץ #
20.0 1.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Al אלומיניום #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sb אנטימון #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-As ארסן #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-K אשלגן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sn בדיל #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 0.200 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Fe ברזל #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ba בריום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Be בריליום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-S גופרית #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-V ונדיום #
20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ti טיטניום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ag כסף #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Hg כספית #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cr כרום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Li ליתיום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mg מגנזיום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mo מוליבדן #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Mn מנגן #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cu נחושת #
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תאריך הדפסה: 27/02/20
תאריך אישור: 27/02/20 08:13

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20018735 תעודת בדיקה
אבטחת איכות

% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ni ניקל #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
20.0 0.025 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Sr סטרונציום #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Ca סידן #
20.0 2.000 mg/L   1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP - (צורן) S i סיליקה #
20.0 0.010 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Se סלניום #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Pb עופרת #
20.0 0.005 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Cd קדמיום #
20.0 0.025 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Co קובלט #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3     קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0       1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכות
25.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **
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תאריך הדפסה: 07/12/20
תאריך אישור: 10:24 07/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130039 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 07/12/20

אתר דיגום: טן חברה לדלק בעמ סאג'ור מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5973
תאריך קליטה: 26/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 26/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130039/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20  < 10.00 mg/L שמן מינרלי

800  74 mg O2/L COD כללי
10 6 7.50 PH-שטח 

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 24/03/20
תאריך אישור: 24/03/20 14:51

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20031373 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 24/03/20

אתר דיגום: טן חברה לדלק בעמ עילבון מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5427
תאריך קליטה: 17/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 15:00
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20031373/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20.00   < 10.00 mg/L שמן מינרלי
800   335 mg O2/L COD כללי

10.00 6.00 7.38   PH-שטח
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 09/12/20
תאריך אישור: 13:22 09/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130045 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 09/12/20

אתר דיגום: טן חברה לדלק בעמ עילבון מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5972
תאריך קליטה: 26/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 26/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:20
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130045/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20  < 10.00 mg/L שמן מינרלי

800  103 mg O2/L COD כללי
10 6 6.50 PH-שטח 

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 22/03/20
תאריך אישור: 22/03/20 08:47

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20027663 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 22/03/20

אתר דיגום: עסאם טנוס טנוס מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5422
תאריך קליטה: 08/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 08/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20027663/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   123.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   12.600 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   300.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   1,012.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.56   PH-שטח
800   2,365 mg O2/L COD כללי
430   190 mg/L כלורידים
50.0   145.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 10:30

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016254 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 20/02/20

אתר דיגום: ישרוטל ניהול מלונות (1981) בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5447
תאריך קליטה: 10/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 10/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 14:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20016254/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   67.500 mg/L ICP-Na נתרן #
1.500   < 0.200 mg/L ICP-B בורון #
250.00 &sbsp; 52.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   136.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
800   629 mg O2/L COD כללי
430   70 mg/L כלורידים

10.00 6.00 6.55   PH-שטח
40.00   8.00 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
9.0     קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1

file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201906%5C2zy0w%5Cmxns-logo5.png
file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201208%5Cg20en%5CyuliaR.PNG


תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 11:23

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016960 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 20/02/20

אתר דיגום: קופ"ח מאוחדת /מלון כנען ספא מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5457
תאריך קליטה: 11/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 11/02/20
סוג דיגום: מורכב 10-11/2/20

שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20016960/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   57.800 mg/L ICP-Na נתרן #
1.500   < 0.200 mg/L ICP-B בורון #
400.0   120.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
800   584 mg O2/L COD כללי
430   88 mg/L כלורידים

10.00 6.00 6.72   PH-שטח
40.00   6.90 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני
250.00   36.00 mg/L שמנים ושומנים

    בוצע   דיגום שפכים מורכב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
9.0     קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 26/03/20
תאריך אישור: 26/03/20 08:38

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20030838 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 26/03/20

אתר דיגום: מוריה סיעוד ביתי בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5516
תאריך קליטה: 16/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 16/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 14:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20030838/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   50.600 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   6.130 mg/L ICP-P זרחן #

  70%TSS 114.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
400.0   122.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

COD/BOD>4   434 mg/L BOD כללי
800   1,025 mg O2/L COD כללי
430   35 mg/L כלורידים

10.00 6.00 7.22   PH-שטח
40.00   6.40 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3     קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0     קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 13/08/20
תאריך אישור: 08:10 13/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20077389 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 13/08/20

אתר דיגום: מוריה סיעוד ביתי בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5666
תאריך קליטה: 23/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב תאריך דיגום: 23/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 11:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 10:43 04/08/20

SO20077389/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  24.100 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  2.360 mg/L ICP-P זרחן #
10.00 6.00 7.90 PH-שטח 
400.0  26.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

 70%TSS 23.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
800  157 mg O2/L COD כללי

COD/BOD>4  66 mg/L BOD כללי
430  42 mg/L כלורידים

40.00  1.12 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 קובץ התקנות 7387   17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0 קובץ התקנות 7387   1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 01/07/20
תאריך אישור: 11:57 01/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20063230 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 01/07/20

אתר דיגום: מחלבת פקיעין סאלח זין אלדין מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5529
תאריך קליטה: 18/06/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 18/06/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 17:20

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20063230/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  57.200 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  5.310 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  51.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  95.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.43 PH-שטח 

800  810 mg O2/L COD כללי
430  120 mg/L כלורידים

50.0  15.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 12/05/20
תאריך אישור: 08:10 12/05/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20044587 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 12/05/20

אתר דיגום: מחלבת ראמה בני סובחי מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5556
תאריך קליטה: 04/05/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 04/05/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 15:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20044587/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
250.00  320.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  403.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 8.08 PH-שטח 

800  4,480 mg O2/L COD כללי
430  207 mg/L כלורידים

50.0  78.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  175.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  23.200 mg/L ICP-P זרחן #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1

file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C202004%5Cb8v4h5o%5Cmxns-logo6.png
file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201208%5Cg20en%5CyuliaR.PNG


תאריך הדפסה: 01/07/20
תאריך אישור: 12:06 01/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20063240 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 01/07/20

אתר דיגום: מחלבת ראמה בני סובחי מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5674
תאריך קליטה: 18/06/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 18/06/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 17:20

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20063240/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  461.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  1.420 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  24.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.21 PH-שטח 

800  153 mg O2/L COD כללי
430  647 mg/L כלורידים

50.0  < 5.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 11:22

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016958 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 20/02/20
אתר דיגום: מלון דן מספר דגימות: 1

מספר הזמנת לקוח: 5445
תאריך קליטה: 11/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 11/02/20
סוג דיגום: מורכב 10-11/2/20

שעת דיגום: 08:30
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20016958/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   163.000 mg/L ICP-Na נתרן #
1.500   < 0.200 mg/L ICP-B בורון #
800   1,465 mg O2/L COD כללי
430   197 mg/L כלורידים

10.00 6.00 7.50   PH-שטח
40.00   3.70 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני
250.00   89.00 mg/L שמנים ושומנים

    בוצע   דיגום שפכים מורכב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
9.0     קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 15/07/20
תאריך אישור: 13:47 15/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20069908 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 15/07/20

אתר דיגום: ירדן ב.ש.י.י נדלן(מלון סביוני הגליל) מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5573
תאריך קליטה: 06/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 06/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 15:40

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20069908/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  59.100 mg/L ICP-Na נתרן #
1.500  < 0.200 mg/L ICP-B בורון #
400.0  190.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

800  611 mg O2/L COD כללי
430  110 mg/L כלורידים

10.00 6.00 6.78 PH-שטח 
40.00  6.70 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני

250.00  65.00 mg/L שמנים ושומנים
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
9.0 קובץ התקנות 7387   1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 25/02/20
תאריך אישור: 25/02/20 11:17

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20018726 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 25/02/20

אתר דיגום: ירדן ב.ש.י.י נדלן(סביוני הגליל) מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5494
תאריך קליטה: 16/02/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 16/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 14:40

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20018726/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   257.000 mg/L ICP-Na נתרן #
1.500   < 0.200 mg/L ICP-B בורון #
400.0   9,380.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
800   25,700 mg O2/L COD כללי
430   578 mg/L כלורידים

10.00 6.00 6.10   PH-שטח
40.00   305.00 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני
250.00   4,714.00 mg/L שמנים ושומנים

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-B בורון #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
9.0     קובץ התקנות 7387 1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 29/09/20
תאריך אישור: 14:13 29/09/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20099648 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 29/09/20

אתר דיגום: פארס אנסייה- מרכז הבשר מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5825
תאריך קליטה: 15/09/20

WB715 שם דוגם: מוסא חסאן תאריך דיגום: 15/09/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 15:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20099648/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  1,931.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  40.600 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250.00  70.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  274.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 9.00 PH-שטח 

800  3,035 mg O2/L COD כללי
50.0  270.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  2,664 mg/L כלורידים
1.0  3.1 mg/L סולפיד מומס

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 01/07/20
תאריך אישור: 11:53 01/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20063237 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 01/07/20

אתר דיגום: פארס אנסייה- מרכז הבשר מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5539
תאריך קליטה: 18/06/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 18/06/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:00
שעת הגעה: 17:20

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20063237/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  455.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  8.220 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  40.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 8.34 PH-שטח 

800  653 mg O2/L COD כללי
50.0  88.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  509 mg/L כלורידים
1.0  < 0.5 mg/L סולפיד מומס

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
6.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 19/03/20
תאריך אישור: 19/03/20 14:20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20027669 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 19/03/20

אתר דיגום: נבון סעיד קזל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5433
תאריך קליטה: 08/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 08/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20027669/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   73.100 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   9.310 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   30.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   169.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.48   PH-שטח

COD/BOD>4   567 mg/L BOD כללי
800   944 mg O2/L COD כללי
50.0   65.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430   98 mg/L כלורידים
1.0   2.7 mg/L סולפיד מומס
    1.31 mS/cm מוליכות
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm   17 SM 2510B מוליכות
6.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 28/06/20
תאריך אישור: 08:19 28/06/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20061267 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 28/06/20

אתר דיגום: נבון סעיד קזל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5660
תאריך קליטה: 15/06/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 15/06/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:10
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20061267/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  168.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  6.360 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  23.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  136.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 8.56 PH-שטח 

COD/BOD>4  353 mg/L BOD כללי
800  907 mg O2/L COD כללי

50.0  46.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  161 mg/L כלורידים
1.0  < 0.5 mg/L סולפיד מומס

  1.49 mS/cm מוליכות
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 29/09/20
תאריך אישור: 13:42 29/09/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20099643 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 29/09/20

אתר דיגום: נבון סעיד קזל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5775
תאריך קליטה: 15/09/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 15/09/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 15:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20099643/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  30.300 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  1.080 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  65.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  130.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 8.40 PH-שטח 

COD/BOD>4  180 mg/L BOD כללי
800  356 mg O2/L COD כללי

50.0  20.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  35 mg/L כלורידים
1.0  < 0.5 mg/L סולפיד מומס

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 13/08/20
תאריך אישור: 08:10 13/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20077389 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 13/08/20

אתר דיגום: מוריה סיעוד ביתי בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5666
תאריך קליטה: 23/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב תאריך דיגום: 23/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 11:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 10:43 04/08/20

SO20077389/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  24.100 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  2.360 mg/L ICP-P זרחן #
10.00 6.00 7.90 PH-שטח 
400.0  26.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

 70%TSS 23.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
800  157 mg O2/L COD כללי

COD/BOD>4  66 mg/L BOD כללי
430  42 mg/L כלורידים

40.00  1.12 mg/L (MBAS) דטרגנט אניוני
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 קובץ התקנות 7387   17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים
9.0 קובץ התקנות 7387   1,9 1.02552.0001 Merck Kit (MBAS) דטרגנט אניוני

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 10:28

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016250 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 20/02/20

אתר דיגום: נחמן כפיר (סופר דג) מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5465
תאריך קליטה: 10/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 10/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:35
שעת הגעה: 14:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20016250/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   35.500 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   19.700 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   30.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   160.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.08   PH-שטח

COD/BOD>4   795 mg/L BOD כללי
800   1,280 mg O2/L COD כללי
50.0   117.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430   51 mg/L כלורידים
1.0   3.5 mg/L סולפיד מומס
    1.22 mS/cm מוליכות
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm   17 SM 2510B מוליכות
6.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 06/12/20
תאריך אישור: 17:02 06/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130036 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 06/12/20

אתר דיגום: תחנת דלק סונול בית ג'אן 2006
בעמ

מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5942
תאריך קליטה: 26/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 26/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:06
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130036/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20  < 10.00 mg/L שמן מינרלי

800  140 mg O2/L COD כללי
10 6 7.70 PH-שטח 

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 24/03/20
תאריך אישור: 24/03/20 14:11

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20031376 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 24/03/20

אתר דיגום: בני מחמוד עלי אבראהי מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5408
תאריך קליטה: 17/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 14:00
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20031376/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20.00   < 10.00 mg/L שמן מינרלי
800   26 mg O2/L COD כללי

10.00 6.00 6.90   PH-שטח
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 09/12/20
תאריך אישור: 12:43 09/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130048 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 09/12/20

אתר דיגום: בני מחמוד עלי אבראהי מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5957
תאריך קליטה: 26/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 26/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:40
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130048/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20  < 10.00 mg/L שמן מינרלי

800  41 mg O2/L COD כללי
10 6 6.90 PH-שטח 

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 26/03/20
תאריך אישור: 26/03/20 08:37

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20031381 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 26/03/20

אתר דיגום: סונול ישראל - יסוד המעלה מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5492
תאריך קליטה: 17/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20031381/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
800   41 mg O2/L COD כללי

400.0   30.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.48   PH-שטח
250.00   < 10.00 mg/L שומנים

430   11 mg/L כלורידים
20.00   < 10.00 mg/L שמן מינרלי

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב
    בוצע   ICP-סריקת מתכת אחת

230.000   7.820 mg/L ICP-Na נתרן #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

20.0       1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכת אחת
20.0     קובץ התקנות 7387 17,9 SM5520 D שומנים
25.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 24/03/20
תאריך אישור: 24/03/20 14:12

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20031386 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 24/03/20

אתר דיגום: ע.א דיאנה בע"מ-תחנת דלק גוש
חלב

מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5501
תאריך קליטה: 17/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20031386/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20.00   < 10.00 mg/L שמן מינרלי
800   27 mg O2/L COD כללי

10.00 6.00 6.72   PH-שטח
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 24/03/20
תאריך אישור: 24/03/20 14:06

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20031375 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 24/03/20

אתר דיגום: ע. דלקי בע"מ/אחמד עלוש מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5426
תאריך קליטה: 17/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 14:30
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20031375/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20.00   < 10.00 mg/L שמן מינרלי
800   713 mg O2/L COD כללי

10.00 6.00 6.78   PH-שטח
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 09/12/20
תאריך אישור: 11:54 09/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130042 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 09/12/20

אתר דיגום: ע. דלקי בע"מ/אחמד עלוש מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5971
תאריך קליטה: 26/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 26/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:02
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130042/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20  < 10.00 mg/L שמן מינרלי

800  4,950 mg O2/L COD כללי
10 6 6.59 PH-שטח 

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 17/05/20
תאריך אישור: 06:55 17/05/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20045203 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 17/05/20

אתר דיגום: עוף טרי ובריא בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5552
תאריך קליטה: 05/05/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 05/05/20
סוג דיגום: מורכב 4-5/5/20

שעת דיגום: 09:30
שעת הגעה: 15:20

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20045203/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  207.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  8.490 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  113.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  116.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 8.03 PH-שטח 

COD/BOD>4  333 mg/L BOD כללי
800  650 mg O2/L COD כללי

50.0  72.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  355 mg/L כלורידים
1.0  < 0.5 mg/L סולפיד מומס

  1.86 mS/cm מוליכות
בוצע   דיגום שפכים מורכב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 15/07/20
תאריך אישור: 14:31 15/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20070633 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 15/07/20

אתר דיגום: עוף טרי ובריא בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5591
תאריך קליטה: 07/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 07/07/20
סוג דיגום: מורכב 6-7/7/20

שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 15:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20070633/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  158.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  8.340 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  304.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  271.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

COD/BOD>4  392 mg/L BOD כללי
800  780 mg O2/L COD כללי

50.0  67.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  287 mg/L כלורידים
1.0  0.6 mg/L סולפיד מומס

  1.64 mS/cm מוליכות
בוצע   דיגום שפכים מורכב 

10.00 6.00 7.81 PH-שטח 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 22/06/20
תאריך אישור: 14:45 22/06/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20058946 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 22/06/20

אתר דיגום: עוף טרי ובריא בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5684
תאריך קליטה: 09/06/20

שם דוגם: שימרי שער תאריך דיגום: 09/06/20
סוג דיגום: מורכב 8-9/6/20

שעת דיגום: 15:30
שעת הגעה: 18:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 08:53 22/06/20

SO20058946/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  243.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  27.200 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  398.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  1,376.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.90 PH-שטח 

COD/BOD>4  2,637 mg/L BOD כללי
800  5,765 mg O2/L COD כללי

50.0  343.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  439 mg/L כלורידים

  2.99 mS/cm מוליכות
1.0  3.1 mg/L סולפיד מומס

בוצע   דיגום שפכים מורכב 

פרשנות לדגימות

SO20058946/1 :דגימה
הדוגמא מכילה כמות ניכרת של דם. 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 11:26

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016999 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 20/02/20

אתר דיגום: עוף טרי ובריא בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5453
תאריך קליטה: 11/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 11/02/20
סוג דיגום: מורכב 10-11/2/20

שעת דיגום: 08:00
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20016999/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   45.300 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   8.380 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   174.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   380.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.99   PH-שטח

COD/BOD>4   592 mg/L BOD כללי
800   1,099 mg O2/L COD כללי
50.0   68.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430   80 mg/L כלורידים
1.0   < 0.5 mg/L סולפיד מומס
    0.94 mS/cm מוליכות
    בוצע   דיגום שפכים מורכב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm   17 SM 2510B מוליכות
6.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 29/01/20
תאריך אישור: 29/01/20 11:15

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20005505 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 29/01/20

אתר דיגום: עוף טרי ובריא בע"מ מספר דגימות: 2
מספר הזמנת לקוח: 5387
תאריך קליטה: 15/01/20

שם דוגם: חן זרביב 669 תאריך דיגום: 15/01/20
סוג דיגום: מורכב 14-15.1.2020

שעת דיגום: 10:25
שעת הגעה: 16:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
SO20005505/1 :מספר דגימה

תאור: מורכב
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   312.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   22.500 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   22.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   494.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.70   PH-שטח

COD/BOD>4   948 mg/L BOD כללי
800   2,192 mg O2/L COD כללי
50.0   161.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430   492 mg/L כלורידים
1.0   < 0.5 mg/L סולפיד מומס
    2.57 mS/cm מוליכות
    בוצע   דיגום שפכים מורכב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm   17 SM 2510B מוליכות
6.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 01/10/20
תאריך אישור: 15:12 01/10/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20099638 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 01/10/20

אתר דיגום: עוף טרי ובריא בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5700
תאריך קליטה: 15/09/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 15/09/20
סוג דיגום: מורכב 14-15/9/20

שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 15:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20099638/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  278.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  18.900 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  328.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  330.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.50 PH-שטח 

COD/BOD>4  891 mg/L BOD כללי
800  1,680 mg O2/L COD כללי

50.0  120.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  496 mg/L כלורידים
1.0  0.7 mg/L סולפיד מומס

  2.68 mS/cm מוליכות
בוצע   דיגום שפכים מורכב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 06/04/20
תאריך אישור: 06/04/20 07:50

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20031384 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 06/04/20

אתר דיגום: עוף טרי ובריא בע"מ מספר דגימות: 2
מספר הזמנת לקוח: 5535
תאריך קליטה: 17/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/03/20
סוג דיגום: מורכב 16-17/3/20

שעת דיגום: 11:00
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
SO20031384/1 :מספר דגימה

תאור: מורכב
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   212.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   22.100 mg/L ICP-P זרחן #
400.0   288.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
800   1,525 mg O2/L COD כללי
50.0   215.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430   377 mg/L כלורידים

    2.21 mS/cm מוליכות
    בוצע   דיגום שפכים מורכב

SO20031384/2 :מספר דגימה
תאור: חטף

250.00   357.00 mg/L שמנים ושומנים
10.00 6.00 8.12   PH-שטח

COD/BOD>4   1,659 mg/L BOD כללי
800   2,790 mg O2/L COD כללי
1.0   < 0.5 mg/L סולפיד מומס
4.0   1.7   COD/BOD יחס

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל

      קובץ התקנות 7387 39   COD/BOD יחס
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm   17 SM 2510B מוליכות
6.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 03/09/20
תאריך אישור: 08:08 03/09/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20087950 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 03/09/20

אתר דיגום: עוף טרי ובריא בע"מ מספר דגימות: 2
מספר הזמנת לקוח: 5773
תאריך קליטה: 18/08/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 18/08/20
סוג דיגום: מורכב 17-18/8/20

שעת דיגום: 08:00
שעת הגעה: 15:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
SO20087950/1 :מספר דגימה

תאור: מורכב
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  251.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  10.400 mg/L ICP-P זרחן #
400.0  106.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

800  923 mg O2/L COD כללי
50.0  66.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  486 mg/L כלורידים

  2.23 mS/cm מוליכות
בוצע   דיגום שפכים מורכב 

SO20087950/2 :מספר דגימה
תאור: חטף

250.00  154.00 mg/L שמנים ושומנים
10.00 6.00 7.23 PH-שטח 

COD/BOD>4  589 mg/L BOD כללי
800  979 mg O2/L COD כללי
1.0  0.9 mg/L סולפיד מומס
4.0  1.7  COD/BOD יחס

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל

קובץ התקנות 7387    39  COD/BOD יחס
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 29/10/20
תאריך אישור: 13:58 29/10/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20114073 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 29/10/20

אתר דיגום: עוף טרי ובריא בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5823
תאריך קליטה: 21/10/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 21/10/20
סוג דיגום: מורכב 20-21/10/20

שעת דיגום: 08:00
שעת הגעה: 15:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20114073/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  111.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15  5.060 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים מורכב 
250  < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
400  144.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 7.02 PH-שטח 

COD/BOD>4  259 mg/L BOD כללי
800  497 mg O2/L COD כללי
50  34.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

430  199 mg/L כלורידים
1  < 0.5 mg/L סולפיד מומס
  1.20 mS/cm מוליכות

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.015 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 05/01/21
תאריך אישור: 13:40 05/01/21

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20140447 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 05/01/21

אתר דיגום: עוף טרי ובריא בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 6032
תאריך קליטה: 21/12/20

שם דוגם: מוסא חסאן-שפכים 493 תאריך דיגום: 21/12/20
סוג דיגום: מורכב 20-21.12.20

שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20140447/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  101.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15  5.140 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים מורכב 
250  99.00 mg/L שמנים ושומנים
400  182.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 7.50 PH-שטח 

COD/BOD>4  334 mg/L BOD כללי
800  600 mg O2/L COD כללי
50  48.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

430  174 mg/L כלורידים
1  1.5 mg/L סולפיד מומס
  1.14 mS/cm מוליכות

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.015 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1

file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C202004%5Cb8v4h5o%5Cmxns-logo6.png
file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201203%5Cmo5ed%5Cgalit.PNG


תאריך הדפסה: 08/12/20
תאריך אישור: 11:31 08/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20129094 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 08/12/20

אתר דיגום: עוף טרי ובריא בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5958
תאריך קליטה: 25/11/20

שם דוגם: ירון עוואד תאריך דיגום: 24/11/20
סוג דיגום: מורכב 23-24.11.20

שעת דיגום: 14:00
שעת הגעה: 18:45

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20129094/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  307.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15  12.700 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים מורכב 
250  56.00 mg/L שמנים ושומנים
400  296.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 7.19 PH-שטח 

COD/BOD>4  649 mg/L BOD כללי
800  1,180 mg O2/L COD כללי
50  104.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

430  507 mg/L כלורידים
1  1.2 mg/L סולפיד מומס
  2.53 mS/cm מוליכות

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.015 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 14/05/20
תאריך אישור: 13:30 14/05/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20045200 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 14/05/20

אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5550
תאריך קליטה: 05/05/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 05/05/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 14:20
שעת הגעה: 15:20

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20045200/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  99.100 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  39.400 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  482.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  1,258.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.71 PH-שטח 

COD/BOD>4  2,270 mg/L BOD כללי
800  4,385 mg O2/L COD כללי

50.0  339.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  180 mg/L כלורידים
1.0  5.3 mg/L סולפיד מומס

  2.72 mS/cm מוליכות
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 15/07/20
תאריך אישור: 10:16 15/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20069957 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 15/07/20

אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5682
תאריך קליטה: 06/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 06/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 14:30
שעת הגעה: 15:45

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20069957/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  53.500 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  9.230 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  106.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.88 PH-שטח 

COD/BOD>4  420 mg/L BOD כללי
800  711 mg O2/L COD כללי

50.0  101.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  80 mg/L כלורידים
1.0  1.5 mg/L סולפיד מומס

  1.42 mS/cm מוליכות
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 19/03/20
תאריך אישור: 19/03/20 14:18

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20027667 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 19/03/20

אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5443
תאריך קליטה: 08/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 08/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20027667/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   135.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   23.200 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   54.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.71   PH-שטח

COD/BOD>4   741 mg/L BOD כללי
800   1,104 mg O2/L COD כללי
50.0   163.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430   140 mg/L כלורידים
1.0   16.7 mg/L סולפיד מומס
    2.47 mS/cm מוליכות
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm   17 SM 2510B מוליכות
6.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 29/01/20
תאריך אישור: 29/01/20 11:15

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20005095 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 29/01/20

אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5385
תאריך קליטה: 14/01/20

שם דוגם: חן זרביב 669 תאריך דיגום: 14/01/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 16:45
שעת הגעה: 19:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20005095/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   72.600 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   15.500 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   26.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   186.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.10   PH-שטח
800   950 mg O2/L COD כללי

COD/BOD>4   425 mg/L BOD כללי
50.0   84.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430   102 mg/L כלורידים
1.0   1.2 mg/L סולפיד מומס
    1.28 mS/cm מוליכות
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm   17 SM 2510B מוליכות
6.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 28/06/20
תאריך אישור: 13:01 28/06/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20061264 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 28/06/20

אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5588
תאריך קליטה: 15/06/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 15/06/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:30
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20061264/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  72.900 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  9.420 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  90.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  264.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.88 PH-שטח 

COD/BOD>4  613 mg/L BOD כללי
800  950 mg O2/L COD כללי

50.0  108.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  148 mg/L כלורידים
1.0  1.8 mg/L סולפיד מומס

  1.36 mS/cm מוליכות
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 01/10/20
תאריך אישור: 15:04 01/10/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20099647 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 01/10/20

אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5698
תאריך קליטה: 15/09/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 15/09/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 14:00
שעת הגעה: 15:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20099647/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  55.100 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  9.990 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250.00  68.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  316.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.70 PH-שטח 

COD/BOD>4  600 mg/L BOD כללי
800  1,068 mg O2/L COD כללי

50.0  104.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  82 mg/L כלורידים
1.0  0.8 mg/L סולפיד מומס

  1.43 mS/cm מוליכות

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 30/03/20
תאריך אישור: 30/03/20 15:37

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20030830 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 30/03/20

אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5524
תאריך קליטה: 16/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 16/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:00
שעת הגעה: 14:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20030830/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   61.300 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   3.810 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   55.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.92   PH-שטח

COD/BOD>4   307 mg/L BOD כללי
800   504 mg O2/L COD כללי
50.0   58.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430   85 mg/L כלורידים
1.0   0.6 mg/L סולפיד מומס
    1.13 mS/cm מוליכות
    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm   17 SM 2510B מוליכות
6.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 30/08/20
תאריך אישור: 12:02 30/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20087460 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 30/08/20

אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5753
תאריך קליטה: 17/08/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/08/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 14:30
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20087460/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  23.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  3.320 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  18.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  129.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.12 PH-שטח 

COD/BOD>4  134 mg/L BOD כללי
800  381 mg O2/L COD כללי
4.0  2.8  COD/BOD יחס

50.0  36.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
430  50 mg/L כלורידים
1.0  1.3 mg/L סולפיד מומס

  0.84 mS/cm מוליכות
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל

קובץ התקנות 7387    39  COD/BOD יחס
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 04/11/20
תאריך אישור: 12:09 04/11/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20113015 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 04/11/20

אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5810
תאריך קליטה: 19/10/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 19/10/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20113015/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  83.200 mg/L ICP-Na נתרן #
15  21.900 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250  343.00 mg/L שמנים ושומנים
400  550.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 6.70 PH-שטח 

COD/BOD>4  1,283 mg/L BOD כללי
800  2,635 mg O2/L COD כללי
50  191.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

430  131 mg/L כלורידים
1  5.1 mg/L סולפיד מומס
  1.92 mS/cm מוליכות

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.015 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 05/01/21
תאריך אישור: 13:04 05/01/21

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20140443 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 05/01/21

אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 6030
תאריך קליטה: 21/12/20

שם דוגם: מוסא חסאן-שפכים 493 תאריך דיגום: 21/12/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20140443/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  80.500 mg/L ICP-Na נתרן #
15  9.200 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250  < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
400  128.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 6.80 PH-שטח 

COD/BOD>4  659 mg/L BOD כללי
800  1,056 mg O2/L COD כללי
50  141.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

430  127 mg/L כלורידים
1  4.1 mg/L סולפיד מומס
  1.61 mS/cm מוליכות

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.015 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 10/12/20
תאריך אישור: 14:42 10/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130601 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 10/12/20

אתר דיגום: עוף ראפע בע"מ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5953
תאריך קליטה: 29/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 29/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:40
שעת הגעה: 14:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130601/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  77.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15  22.800 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250  143.00 mg/L שמנים ושומנים
400  432.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 6.76 PH-שטח 

COD/BOD>4  1,208 mg/L BOD כללי
800  1,745 mg O2/L COD כללי
50  185.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

430  131 mg/L כלורידים
1  1.1 mg/L סולפיד מומס
  2.02 mS/cm מוליכות

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.015 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 30/07/20
תאריך אישור: 06:37 30/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20069938 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 30/07/20

אתר דיגום: פרי הגליל מספר דגימות: 2
תאור דוגמאות (#): מורכב לקוח

מספר הזמנת לקוח: 5594
תאריך קליטה: 06/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 06/07/20
סוג דיגום: מורכב 5-6/7/20

שעת דיגום: 13:00
שעת הגעה: 15:45

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תעודה זו מבטלת תעודה מתאריך אישור: 16:33 27/07/20

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
SO20069938/1 :מספר דגימה

תאור: מורכב
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  106.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  25.600 mg/L ICP-P זרחן #
400.0  536.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

800  550 mg O2/L COD כללי
430  70 mg/L כלורידים

50.0  67.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
  1.87 mS/cm מוליכות
 70%TSS 352.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
בוצע   דיגום שפכים - רחוק 
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

SO20069938/2 :מספר דגימה
תאור: חטף

250.00  162.00 mg/L שמנים ושומנים
10.00 6.00 7.08 PH-שטח 

800  1,830 mg O2/L COD כללי
1.0  1.1 mg/L סולפיד מומס

COD/BOD>4  659 mg/L BOD כללי
4.0  2.8  COD/BOD יחס

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 קובץ התקנות 7387   17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - רחוק

6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
קובץ התקנות 7387    39  COD/BOD יחס

7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

עמוד 1 מתוך 2

file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C202004%5Cb8v4h5o%5Cmxns-logo6.png
file:///C:/tmp/%5C%5C%5Cp:%5Csystem%5Cmail%5C201208%5Cg20en%5CyuliaR.PNG


תאריך הדפסה: 30/07/20
תאריך אישור: 06:37 30/07/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20069938 תעודת בדיקה

** סוף תעודה **

עמוד 2 מתוך 2
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תאריך הדפסה: 21/06/20
תאריך אישור: 09:16 21/06/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20057723 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 21/06/20

אתר דיגום: פרי הגליל מספר דגימות: 2
מספר הזמנת לקוח: 5650
תאריך קליטה: 07/06/20

שם דוגם: שי גבעון 205 תאריך דיגום: 07/06/20
סוג דיגום: מורכב 6-7/6/20

שעת דיגום: 14:30
שעת הגעה: 16:20

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
SO20057723/1 :מספר דגימה

תאור: מורכב
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  123.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  30.200 mg/L ICP-P זרחן #
400.0  866.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

800  948 mg O2/L COD כללי
430  143 mg/L כלורידים

50.0  61.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
  2.45 mS/cm מוליכות
 70%TSS 420.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
בוצע   דיגום שפכים מורכב 

SO20057723/2 :מספר דגימה
תאור: חטף

250.00  17.00 mg/L שמנים ושומנים
10.00 6.00 6.91 PH-שטח 

800  780 mg O2/L COD כללי
1.0  1.2 mg/L סולפיד מומס

COD/BOD>4  239 mg/L BOD כללי
4.0  3.3  COD/BOD יחס

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 קובץ התקנות 7387   17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב

6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
קובץ התקנות 7387    39  COD/BOD יחס

7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 2
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עמוד 2 מתוך 2



תאריך הדפסה: 31/08/20
תאריך אישור: 15:03 31/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20087464 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 31/08/20

אתר דיגום: פרי הגליל מספר דגימות: 2
מספר הזמנת לקוח: 5560
תאריך קליטה: 17/08/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 17/08/20
סוג דיגום: מורכב 16-17/8/20

שעת דיגום: 10:50
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
SO20087464/1 :מספר דגימה

תאור: מורכב
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  104.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  40.800 mg/L ICP-P זרחן #
400.0  1,252.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

800  1,640 mg O2/L COD כללי
430  134 mg/L כלורידים

50.0  123.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
  2.18 mS/cm מוליכות
 70%TSS 742.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים
בוצע   דיגום שפכים מורכב 

SO20087464/2 :מספר דגימה
תאור: חטף

250.00  67.00 mg/L שמנים ושומנים
10.00 6.00 7.59 PH-שטח 

800  1,205 mg O2/L COD כללי
1.0  1.4 mg/L סולפיד מומס

COD/BOD>4  440 mg/L BOD כללי
4.0  2.7  COD/BOD יחס

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל

קובץ התקנות 7387    39  COD/BOD יחס
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.02 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

עמוד 1 מתוך 2
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תאריך הדפסה: 31/08/20
תאריך אישור: 15:03 31/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20087464 תעודת בדיקה
** סוף תעודה **

עמוד 2 מתוך 2



תאריך הדפסה: 04/10/20
תאריך אישור: 10:13 04/10/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20100951 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 04/10/20

אתר דיגום: פרי הגליל מספר דגימות: 2
מספר הזמנת לקוח: 5533
תאריך קליטה: 17/09/20

שם דוגם: שי גבעון 205 תאריך דיגום: 17/09/20
סוג דיגום: מורכב 16-17/9/20

שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 15:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
SO20100951/1 :מספר דגימה

תאור: מורכב
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  101.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  35.100 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים מורכב 
400.0  426.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

800  566 mg O2/L COD כללי
430  141 mg/L כלורידים

50.0  99.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
 70%TSS 282.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים

SO20100951/2 :מספר דגימה
תאור: חטף

250.00  < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
10.00 6.00 7.38 PH-שטח 

800  379 mg O2/L COD כללי
1.0  < 0.5 mg/L סולפיד מומס

COD/BOD>4  107 mg/L BOD כללי
4.0  3.5  COD/BOD יחס

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל

קובץ התקנות 7387    39  COD/BOD יחס
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 29/10/20
תאריך אישור: 13:32 29/10/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20113023 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 29/10/20

אתר דיגום: פרי הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5686
תאריך קליטה: 19/10/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 19/10/20
סוג דיגום: מורכב 18-19/10/20

שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20113023/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  98.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15  33.200 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים מורכב 
250  202.00 mg/L שמנים ושומנים
400  180.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 7.60 PH-שטח 

800  530 mg O2/L COD כללי
430  135 mg/L כלורידים
50  153.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

  2.33 mS/cm מוליכות
1  0.8 mg/L סולפיד מומס

COD/BOD>4  200 mg/L BOD כללי
 70%TSS 154.0 mg/L VSS מוצקים נדיפים

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים
7.3 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540E VSS מוצקים נדיפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים מורכב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
1.0 0.015 mS/cm  17 SM 2510B מוליכות
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 01/03/20
תאריך אישור: 01/03/20 07:59

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20021698 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 01/03/20

אתר דיגום: פרי הגליל מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5401
תאריך קליטה: 23/02/20

שם דוגם: שימרי שער תאריך דיגום: 23/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:30
שעת הגעה: 17:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20021698/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   225.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   17.000 mg/L ICP-P זרחן #
400.0   380.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
800   585 mg O2/L COD כללי

COD/BOD>4   254 mg/L BOD כללי
10.00 6.00 7.10   PH-שטח

    בוצע   דיגום דחוף א'

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 5210B BOD כללי
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 19/03/20
תאריך אישור: 19/03/20 14:21

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20027670 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 19/03/20

אתר דיגום: קיטרינג היונה מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5431
תאריך קליטה: 08/03/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 08/03/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 13:30
שעת הגעה: 15:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20027670/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   118.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   16.400 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   < 10.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   72.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.31   PH-שטח
800   1,229 mg O2/L COD כללי
430   132 mg/L כלורידים
50.0   30.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 28/06/20
תאריך אישור: 08:19 28/06/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20061266 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 28/06/20

אתר דיגום: קיטרינג היונה מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5656
תאריך קליטה: 15/06/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 15/06/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:50
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20061266/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  168.000 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  28.700 mg/L ICP-P זרחן #
250.00  19.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  108.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 6.21 PH-שטח 

800  2,440 mg O2/L COD כללי
430  229 mg/L כלורידים

50.0  66.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 10:37

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016246 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 20/02/20

אתר דיגום: שופר סל-צפת מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5467
תאריך קליטה: 10/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 10/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:20
שעת הגעה: 14:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20016246/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת מתכת אחת

230.000   219.000 mg/L ICP-Na נתרן #
400.0   205.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
800   1,640 mg O2/L COD כללי
430   396 mg/L כלורידים

10.00 6.00 5.48   PH-שטח
250.00   74.00 mg/L שמנים ושומנים

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב
1.0   3.9 mg/L סולפיד מומס

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
6.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

20.0       1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכת אחת
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 18/08/20
תאריך אישור: 11:55 18/08/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20077382 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 18/08/20

אתר דיגום: סופר סל - צפת מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5623
תאריך קליטה: 23/07/20

שם דוגם: יוסף חטיב תאריך דיגום: 23/07/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 08:00
שעת הגעה: 11:30

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20077382/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
10.00 6.00 6.22 PH-שטח 

800  1,130 mg O2/L COD כללי
400.0  155.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים

430  324 mg/L כלורידים
1.0  < 0.5 mg/L סולפיד מומס

250.00  78.00 mg/L שמנים ושומנים
בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
בוצע    ICP-סריקת מתכת אחת

230.000  194.000 mg/L ICP-Na נתרן #

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים
6.0 0.5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM4500S2—F סולפיד מומס

20.0    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת מתכת אחת
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 20/02/20
תאריך אישור: 20/02/20 11:26

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20016235 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 20/02/20

אתר דיגום: שטראוס גרופ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5455
תאריך קליטה: 10/02/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 10/02/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 09:00
שעת הגעה: 14:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20016235/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
    בוצע   ICP-סריקת שתי מתכות

230.000   47.400 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000   9.340 mg/L ICP-P זרחן #
250.00   37.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0   516.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 7.07   PH-שטח
800   1,315 mg O2/L COD כללי
430   71 mg/L כלורידים
50.0   82.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

    בוצע   דיגום שפכים - קרוב

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #
3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

        1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

        1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0     קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 29/09/20
תאריך אישור: 13:45 29/09/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20099642 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 29/09/20

אתר דיגום: שטראוס גרופ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5783
תאריך קליטה: 15/09/20

שם דוגם: מוסא חסאן 493 תאריך דיגום: 15/09/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 10:30
שעת הגעה: 15:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20099642/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230.000  41.700 mg/L ICP-Na נתרן #
15.000  5.790 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250.00  10.00 mg/L שמנים ושומנים
400.0  141.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10.00 6.00 8.20 PH-שטח 

800  612 mg O2/L COD כללי
430  57 mg/L כלורידים

50.0  88.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.200 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2.000 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5.0 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10.00 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 09/12/20
תאריך אישור: 13:53 09/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130598 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 09/12/20

אתר דיגום: שטראוס גרופ מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5983
תאריך קליטה: 29/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 29/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 11:45
שעת הגעה: 14:50

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130598/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
בוצע    ICP-סריקת שתי מתכות

230  41.800 mg/L ICP-Na נתרן #
15  6.040 mg/L ICP-P זרחן #

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 
250  100.00 mg/L שמנים ושומנים
400  166.0 mg/L TSS מוצקים מרחפים
10 6 7.19 PH-שטח 

800  881 mg O2/L COD כללי
430  54 mg/L כלורידים
50  53.0 mg/L (TKN) חנקן קלדהל

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

20.0 0.2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-P זרחן #
20.0 2 mg/L קובץ התקנות 7387 1,37 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-Na נתרן #

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח
3.5 2.5 mg/L קובץ התקנות 7387 17,9 SM 2540D TSS מוצקים מרחפים

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
6.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM 4500 NorgC (TKN) חנקן קלדהל
7.0 5 mg/L קובץ התקנות 7387 1,36 Based on SM 4500 CL-D כלורידים

    1 USEPA SW 846 ICP-AES Method 6010C,3010A ICP-סריקת שתי מתכות
20.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 D שמנים ושומנים

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
17 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאתר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)

36 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על200mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

37 לחילופין תקן המקסימום הינו ריכוז העולה על130mg/l מעל המים המסופקים לפי הגבוה.

9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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תאריך הדפסה: 09/12/20
תאריך אישור: 11:45 09/12/20

פלג הגליל- שפכים
ת.ד. 640 פארק תעשיות הגליל צח"ר

ראש פינה 12000

SO20130051 תעודת בדיקה
אתר קליטה: מילודע תאריך דווח: 09/12/20

אתר דיגום: אופק השקעות בעמ/תחנת דלק פז מספר דגימות: 1
מספר הזמנת לקוח: 5962
תאריך קליטה: 26/11/20

שם דוגם: יוסף חטיב. תאריך דיגום: 26/11/20
סוג דיגום: חטף

שעת דיגום: 12:15
שעת הגעה: 16:00

תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

SO20130051/1 :מספר דגימה

תקן מקסימום תקן מינימום תוצאה יחידה בדיקה
20  < 10.00 mg/L שמן מינרלי

800  95 mg O2/L COD כללי
10 6 6.88 PH-שטח 

בוצע   דיגום שפכים - קרוב 

אבטחת איכות
% אי ודאות MRL סף כימות/דיווח תאור יחידה תקן ביאורים שיטת בדיקה בדיקה

3.7 10 mg O2/L קובץ התקנות 7387 1,41,9 MERCK KIT SQ COD כללי
5.0 קובץ התקנות 7387   1,9 SM 4500 H+B PH-שטח

    1 נוהלי דיגום איכות מים משרד הבריאות דיגום שפכים - קרוב
25.0 10 mg/L קובץ התקנות 7387 1,9 SM5520 F שמן מינרלי

ביאורים לבדיקות

ISO/IEC 17025).) 1 בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
9 הערך המקס' הרשום אינו מחליף את דרישת רשיון העסק.

הערות
א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים,התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.

ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתיחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.

ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.

ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דווח העדכני ביותר.

ח.הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט.הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צויין אחרת.

י.נתונים שהתקבלו מהלקוח מסומנים ב-(#)

** סוף תעודה **

עמוד 1 מתוך 1
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