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00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFמאגר/בריכה יציאהחורה מגדל חצ1005448חורהנווה מדבר
00.30.1שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFמאגר/בריכה יציאהחורה מגדל חצ1005448חורהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 24/03/2014MFמאגר/בריכה יציאהחורה מגדל חצ1005448חורהנווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתחורה טיפת חלב1005449חורהנווה מדבר
00.40.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתחורה טיפת חלב1005449חורהנווה מדבר
00.40.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 24/03/2014MFרשתחורה טיפת חלב1005449חורהנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתשכונה 10054501חורהנווה מדבר
00.40.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 24/03/2014MFרשתשכונה 10054501חורהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתתחנת דלק -ח.צ.1005451חורהנווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתתחנת דלק -ח.צ.1005451חורהנווה מדבר
00.50.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 24/03/2014MFרשתתחנת דלק -ח.צ.1005451חורהנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתחורה ביס אלעטונה1005452חורהנווה מדבר
00.40.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתחורה ביס אלעטונה1005452חורהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 24/03/2014MFרשתחורה ביס אלעטונה1005452חורהנווה מדבר
00.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתחורה רשת 10054781חורהנווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתחורה רשת 10054781חורהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתחורה רשת 10054781חורהנווה מדבר
00.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתחורה ביס1005479חורהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתחורה ביס1005479חורהנווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתחורה ביס1005479חורהנווה מדבר
00.5שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתחורה קופח1005480חורהנווה מדבר
00.20.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתחורה קופח1005480חורהנווה מדבר
00.90.5שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתחורה קופח1005480חורהנווה מדבר
00.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתחורה כניסה1005481חורהנווה מדבר
00.20.5שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתחורה כניסה1005481חורהנווה מדבר
00.30.5שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתחורה כניסה1005481חורהנווה מדבר
00.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתיציאה מהברכה10001353חורהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתיציאה מהברכה10001353חורהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתיציאה מהברכה10001353חורהנווה מדבר
0ND0.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFכניסה ממקור מקורותכסיפה מועצה  ח.צ1005826כסיפהנווה מדבר
00.40.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFכניסה ממקור מקורותכסיפה מועצה  ח.צ1005826כסיפהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/03/2014MFכניסה ממקור מקורותכסיפה מועצה  ח.צ1005826כסיפהנווה מדבר
00.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשת   כסיפה מרכז שכ.100582734כסיפהנווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 14/01/2014MFרשתכסיפה רשת 1 שכ 100582845כסיפהנווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 10/02/2014MFרשתכסיפה רשת 1 שכ 100582845כסיפהנווה מדבר
00.60.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 11/03/2014MFרשתכסיפה רשת 1 שכ 100582845כסיפהנווה מדבר
00.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתכסיפה רשת    2 שכ 100582930כסיפהנווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתכסיפה רשת    2 שכ 100582930כסיפהנווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/03/2014MFרשתכסיפה רשת    2 שכ 100582930כסיפהנווה מדבר
00.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשת  ביס תלאלמליח כסיפה רשת 10058303כסיפהנווה מדבר
00.20.08שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשת  ביס תלאלמליח כסיפה רשת 10058303כסיפהנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/03/2014MFרשת  ביס תלאלמליח כסיפה רשת 10058303כסיפהנווה מדבר
00.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתכסיפה רשת 4  תל כסיף1005831כסיפהנווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתכסיפה רשת 4  תל כסיף1005831כסיפהנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/03/2014MFרשתכסיפה רשת 4  תל כסיף1005831כסיפהנווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 14/01/2014MFרשת  שכ 42 כסיפה רשת 10058325כסיפהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 10/02/2014MFרשת  שכ 42 כסיפה רשת 10058325כסיפהנווה מדבר
00.40.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 11/03/2014MFרשת  שכ 42 כסיפה רשת 10058325כסיפהנווה מדבר
00.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 14/01/2014MFרשתכסיפה טיפת חלב10000908כסיפהנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 10/02/2014MFרשתכסיפה טיפת חלב10000908כסיפהנווה מדבר
00.10.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 11/03/2014MFרשתכסיפה טיפת חלב10000908כסיפהנווה מדבר
00.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 14/01/2014MFרשתשכונה  1000090915כסיפהנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 10/02/2014MFרשתשכונה  1000090915כסיפהנווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 11/03/2014MFרשתשכונה  1000090915כסיפהנווה מדבר
00.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 14/01/2014MFרשתכסייפה רשת10011829כסיפהנווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 10/02/2014MFרשתכסייפה רשת10011829כסיפהנווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 11/03/2014MFרשתכסייפה רשת10011829כסיפהנווה מדבר
00.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתלקיה מגדל חצ1005453לקיהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתלקיה מגדל חצ1005453לקיהנווה מדבר
00.40.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתלקיה מגדל חצ1005453לקיהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתלקיה טיפת חלב1005454לקיהנווה מדבר
00.40.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתלקיה טיפת חלב1005454לקיהנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 24/03/2014MFרשתלקיה טיפת חלב1005454לקיהנווה מדבר
00.40.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתלקיה גן אבו סעד1005455לקיהנווה מדבר
00.40.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתלקיה גן אבו סעד1005455לקיהנווה מדבר
00.20.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתלקיה ביס יסודי1005456לקיהנווה מדבר
00.30.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתלקיה ביס יסודי1005456לקיהנווה מדבר
00.70.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 24/03/2014MFרשתלקיה ביס יסודי1005456לקיהנווה מדבר
00.30.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתלקיה גן אלצאנע1005457לקיהנווה מדבר
00.40.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתלקיה גן אלצאנע1005457לקיהנווה מדבר
00.50.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 24/03/2014MFרשתלקיה גן אלצאנע1005457לקיהנווה מדבר
00.5שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתביס עבדרבה10000379לקיהנווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתביס עבדרבה10000379לקיהנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתביס עבדרבה10000379לקיהנווה מדבר
00.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתלקיה מרכז10000380לקיהנווה מדבר
00.10.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתלקיה מרכז10000380לקיהנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתלקיה מרכז10000380לקיהנווה מדבר
00.30.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתברכת אגירה10000790לקיהנווה מדבר
00.40.5שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתברכת אגירה10000790לקיהנווה מדבר
00.50.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 24/03/2014MFרשתברכת אגירה10000790לקיהנווה מדבר
00.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתלקיה חבור צרכן10005312לקיהנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתלקיה חבור צרכן10005312לקיהנווה מדבר
0ND0.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתלקיה חבור צרכן10005312לקיהנווה מדבר
00.33שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתלקיה רשת10011830לקיהנווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתלקיה רשת10011830לקיהנווה מדבר
0ND0.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתלקיה רשת10011830לקיהנווה מדבר
00.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 14/01/2014MFרשתערוער חצ  -בריכה1005463ערוערנווה מדבר
00.30.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 10/02/2014MFרשתערוער חצ  -בריכה1005463ערוערנווה מדבר
00.80.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 11/03/2014MFרשתערוער חצ  -בריכה1005463ערוערנווה מדבר
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00.20.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 14/01/2014MFרשתערוער מרכז -ביס אבו ערר1005464ערוערנווה מדבר
00.10.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 10/02/2014MFרשתערוער מרכז -ביס אבו ערר1005464ערוערנווה מדבר
00.70.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 11/03/2014MFרשתערוער מרכז -ביס אבו ערר1005464ערוערנווה מדבר
00.1שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 14/01/2014MFרשתערוער רשת 1 -ביס אל סאלם1005465ערוערנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 10/02/2014MFרשתערוער רשת 1 -ביס אל סאלם1005465ערוערנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 11/03/2014MFרשתערוער רשת 1 -ביס אל סאלם1005465ערוערנווה מדבר
00.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתערוער רשת  2 - שכ. 2א1005466ערוערנווה מדבר
00.20.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתערוער רשת  2 - שכ. 2א1005466ערוערנווה מדבר
00.40.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/03/2014MFרשתערוער רשת  2 - שכ. 2א1005466ערוערנווה מדבר
00.6שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 14/01/2014MFרשתערוער רשת 3 -מועצה1005467ערוערנווה מדבר
00.20.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 10/02/2014MFרשתערוער רשת 3 -מועצה1005467ערוערנווה מדבר
00.40.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 11/03/2014MFרשתערוער רשת 3 -מועצה1005467ערוערנווה מדבר
00.5שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתערוער רשת 4 -מסגד שכ. 4א1005468ערוערנווה מדבר
00.30.5שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתערוער רשת 4 -מסגד שכ. 4א1005468ערוערנווה מדבר
00.30.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/03/2014MFרשתערוער רשת 4 -מסגד שכ. 4א1005468ערוערנווה מדבר
00.5שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתערוער רשת 5 -קופח מכבי1005469ערוערנווה מדבר
00.20.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתערוער רשת 5 -קופח מכבי1005469ערוערנווה מדבר
00.40.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/03/2014MFרשתערוער רשת 5 -קופח מכבי1005469ערוערנווה מדבר
00.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתערוער רשת 6 -ביס אל סינה10000374ערוערנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתערוער רשת 6 -ביס אל סינה10000374ערוערנווה מדבר
00.50.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/03/2014MFרשתערוער רשת 6 -ביס אל סינה10000374ערוערנווה מדבר
00.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 14/01/2014MFרשתערוער רשת 7 -ביס אל נור10000375ערוערנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 11/03/2014MFרשתערוער רשת 7 -ביס אל נור10000375ערוערנווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתערוער רשת10011831ערוערנווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/03/2014MFרשתערוער רשת10011831ערוערנווה מדבר
00.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתשגב שלום ח.צ.1005458שגב-שלוםנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתשגב שלום ח.צ.1005458שגב-שלוםנווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/03/2014MFרשתשגב שלום ח.צ.1005458שגב-שלוםנווה מדבר
00.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתשגב שלום מרכז1005459שגב-שלוםנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתשגב שלום מרכז1005459שגב-שלוםנווה מדבר
00.50.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/03/2014MFרשתשגב שלום מרכז1005459שגב-שלוםנווה מדבר
00.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתשגב שלום רשת 10054601שגב-שלוםנווה מדבר
00.20.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתשגב שלום רשת 10054601שגב-שלוםנווה מדבר
00.40.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/03/2014MFרשתשגב שלום רשת 10054601שגב-שלוםנווה מדבר
00.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתשגב שלום רשת 10054612שגב-שלוםנווה מדבר
00.30.1שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתשגב שלום רשת 10054612שגב-שלוםנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/03/2014MFרשתשגב שלום רשת 10054612שגב-שלוםנווה מדבר
00.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתשגב שלום רשת 10054623שגב-שלוםנווה מדבר
00.20.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתשגב שלום רשת 10054623שגב-שלוםנווה מדבר
00.40.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/03/2014MFרשתשגב שלום רשת 10054623שגב-שלוםנווה מדבר
00.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתרשת 100003814שגב-שלוםנווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתרשת 100003814שגב-שלוםנווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/03/2014MFרשתרשת 100003814שגב-שלוםנווה מדבר
00.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/01/2014MFרשתרשת 100003825שגב-שלוםנווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 25/02/2014MFרשתרשת 100003825שגב-שלוםנווה מדבר
00.40.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/03/2014MFרשתרשת 100003825שגב-שלוםנווה מדבר
00.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFכניסה ממקור מקורותכניסה1005441תל שבענווה מדבר
00.30.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFכניסה ממקור מקורותכניסה1005441תל שבענווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFכניסה ממקור מקורותכניסה1005441תל שבענווה מדבר
00.5שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתמרכז ליד מסגד1005442תל שבענווה מדבר
00.20.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתמרכז ליד מסגד1005442תל שבענווה מדבר
00.60.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתמרכז ליד מסגד1005442תל שבענווה מדבר
00.40.1שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתרשת גן ילדים1005443תל שבענווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתרשת גן ילדים1005443תל שבענווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/03/2014MFרשתרשת גן ילדים1005443תל שבענווה מדבר
00.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתביס שכ  38 אלרסאלה1005444תל שבענווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתביס שכ  38 אלרסאלה1005444תל שבענווה מדבר
00.50.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתביס שכ  38 אלרסאלה1005444תל שבענווה מדבר
00.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFמאגר/בריכה יציאהח.צ. מגדל1005445תל שבענווה מדבר
00.20.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFמאגר/בריכה יציאהח.צ. מגדל1005445תל שבענווה מדבר
0ND0.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFמאגר/בריכה יציאהח.צ. מגדל1005445תל שבענווה מדבר
00.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 15/01/2014MFרשתביס אלאנדלוס שכ 10054467תל שבענווה מדבר
00.10.1שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 09/02/2014MFרשתביס אלאנדלוס שכ 10054467תל שבענווה מדבר
00.50.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 12/03/2014MFרשתביס אלאנדלוס שכ 10054467תל שבענווה מדבר
00.50.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתביס מקיף1005447תל שבענווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתביס מקיף1005447תל שבענווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתרשת 100003771תל שבענווה מדבר
00.40.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתרשת 100003771תל שבענווה מדבר
00.20.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/03/2014MFרשתרשת 100003771תל שבענווה מדבר
00.30.3שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתרשת 100003782תל שבענווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 23/02/2014MFרשתרשת 100003782תל שבענווה מדבר
00.40.5שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/03/2014MFרשתרשת 100003782תל שבענווה מדבר
00.30.2שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 27/01/2014MFרשתתל שבע רשת10011832תל שבענווה מדבר
00.20.4שגרתית1CFU/100 ml>קוליפורם 26/03/2014MFרשתתל שבע רשת10011832תל שבענווה מדבר


