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  Name and Address: 

Bio-Lab Laboratories LTD. 

Atarot Industrial area, P.O. Box 34038, Jerusalem 91340, Israel 
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Address 
 +972-2-584-1111 Phone 
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 amichai@biolab-chemicals.com  E-Mail 
 www.biolab-chemicals.com Web Site 
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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and 

Interpretation 

Remarks 

Group of products:  Environment - Soil, Aggregates and Water  :קרקע, אגרגאטים ומים -סביבה  איכותמשפחת מוצרים 

Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification ספירה, מיון וזיהוי, בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים  

1  A P Cooling system water  מים ממערכת קירור Legionella לגיונלה ISO 11731-2  ISO=International Organization for 

Standarization 

2  A P Drinking water מי שתייה Coliforms קוליפורמים SM 9222B  SM=Standard Methods 

3  A P Drinking water מי שתייה Heterotrophic plate count  ספירה כללית של
 יםימיקרואורגניזמים הטרוטרופ

SM 9215B   

4  A P Drinking water מי שתייה Legionella  לגיונלה ISO 11731-2   

5  A P Drinking water מי שתייה Pseudomonas aeruginosa דומונס ארוגינוזהופסא SM 9213E   

6  A P Recreational water מי נופש Coliforms קוליפורמים SM 9222B   

7  A P Recreational water מי נופש Legionella  לגיונלה ISO 11731-2   

8  A P Recreational water מי נופש Pseudomonas aeruginosa דומונס ארוגינוזהופסא SM 9213E   

9  A P Recreational water מי נופש Staphylococcus aureus סטפילוקוקוס אוראוס SM 9213B   
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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and 

Interpretation 

Remarks 

Group of products: Food,  Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification ספירה, מיון וזיהוי, בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים  

10  A P Foodstuffs as detailed in the 

specific standards listed in 
this scope 

מוצרי מזון כמפורט בתקנים 
ספציפיים המפורטים בהיקף 

  זה. 

 

Coliforms קוליפורמים SI 885 part 4  SI= Standards of Israel 

11  A P Foodstuffs as detailed in the 

specific standards listed in 

this scope 

מוצרי מזון כמפורט בתקנים 
ספציפיים המפורטים בהיקף 

  זה. 

 

Enumeration of  

b-glucuronudase-positive 

E.coli 

 קולי אשריכיה חיידקי ספירת
 -ביתא פעילות בעלי

 גלוקורונידאז

SI 885 part 12   

12  A P Foodstuffs as detailed in the 

specific standards listed in 
this scope 

מוצרי מזון כמפורט בתקנים 
ספציפיים המפורטים בהיקף 

  זה. 

 

Fecal Streptococcus  

 

   SI 885 part 5 סטרפטוקוקוס ממוצא צואתי

13  A P 

 

Foodstuffs as detailed in the 

specific standards listed in 

this scope 

מוצרי מזון כמפורט בתקנים 
 ספציפיים הרשומים בהיקף זה

Salmonella  סלמונלה SI 885 part 7   

14  A P Foodstuffs as detailed in the 

specific standards listed in 

this scope 

מוצרי מזון כמפורט בתקנים 
ספציפיים המפורטים בהיקף 

  זה. 

Staphylococcus aureus 

 

   SI 885 part 6 סטפילוקוקוס אוראוס

15  A P Foodstuffs as detailed in the 

specific standards listed in 

this scope 

מוצרי מזון כמפורט בתקנים 
ספציפיים המפורטים בהיקף 

  זה. 

 

Sulfite reducing clostridia  קלוסטרידיה מחזרי סולפיט SI 885 part 9   

16  A P Foodstuffs as detailed in the 

specific standards listed in 
this scope 

מוצרי מזון כמפורט בתקנים 
ספציפיים המפורטים בהיקף 

  זה. 

 

Total count of aerobic 

microorganisms 

ספירה כללית של 
 מיקרואורגניזמים אירוביים

SI 885 part 3   
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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and 
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Remarks 

Group of products: Food,  Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Biological Testing, Bacteria, Fungi and Yeast, Count, Classification and Identification ספירה, מיון וזיהוי, בדיקות ביולוגיות, חיידקים פטריות ושמרים  

17  A P Foodstuffs as detailed in the 

specific standards listed in 
this scope 

מוצרי מזון כמפורט בתקנים 
ספציפיים המפורטים בהיקף 

  זה. 

 

Yeast and mold שמרים ועובש SI 885 part 8   

18  A P Foodstuffs  מוצרי מזון Listeria monocytogenes  ליסטריה מונוציטוגנס FDA BAM chapter 10  FDA BAM= Food and Drug 

Administration - Bacteriological 

Analytical Manual 

 

 

Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and 

Interpretation 

Remarks 

Group of products: Environment -  Soil,  Aggregates and Water  :גטים ומיםאקרקע, אגר -איכות סביבה משפחת מוצרים 

Sampling דיגום 

19  N/A M Drinking Water  מי שתיה Chemical Sampling דיגום כימי 
 ישראל, שירותי מדינת

 הציבור, המחלקה בריאות
 והמחלקה למעבדות
הסביבה      לבריאות

הנחיות לדיגום מים, מרץ 
2010 

--- 

Sampling level :A,B 

20  N/A M Drinking Water  מי שתיה Microbial Sampling דיגום מיקרוביאלי 
 ישראל, שירותי מדינת

 הציבור, המחלקה בריאות
 והמחלקה למעבדות
הסביבה      לבריאות

הנחיות לדיגום מים, מרץ 
2010 

--- 

Sampling level :A,B 

21  N/A M Recreational water מי נופש Chemical Sampling דיגום כימי 
 ישראל, שירותי מדינת

 הציבור, המחלקה בריאות
 והמחלקה למעבדות
הסביבה      לבריאות

הנחיות לדיגום מים, מרץ 
2010 

--- 
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Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and 
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Remarks 

Group of products: Environment -  Soil,  Aggregates and Water  :גטים ומיםאקרקע, אגר -איכות סביבה משפחת מוצרים 

Sampling דיגום 

22  N/A M Recreational water מי נופש Microbial Sampling דיגום מיקרוביאלי 
 ישראל, שירותי מדינת

 הציבור, המחלקה בריאות
 והמחלקה למעבדות
  הסביבה    לבריאות

הנחיות לדיגום מים, מרץ 
2010 

--- 

 

23  N/A M Water Supply Sistem  מערכות לאספקת מים Legionella Test בדיקת לגיונלה 
מדינת ישראל, משרד 

הבריאות, חוזר ראש שרותי 
בריאות הציבור, הנחיות 

לדיגום ושינוע דגימות מים 
 2013ללגיונלה, דצמבר 

 

--- 

 

 
 

Item Scope 

Type 

Site Materials / Products Tested Types of Test / Properties Measured Standard / Method Opinion and 

Interpretation 

Remarks 

Group of products: Food, Water and Beverages  :מזון, מים ומשקאותמשפחת מוצרים 

Food Sampling דיגום מזון 

24  N/A M Food מזון Sampling of prepared foods נטילת דגימות מזון מוכן SI 885 part 1 
--- 

 

 


