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צריכת 

מים 

שנתית

countהערותפרמטרים נדרשים לבדיקהדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץ פברוארינואר

111000014

מורכב4מפעל בטחוניתעשייה צבאית
שוחה  ראשונה 

מחוץ לגדר המפעל
77,607סלבין

1111

 TSS, שמן מינרלי, pH, נוכחות חומרי נפץ

105ºC, COD, VSS ,סריקת מתכות כבדות ,
, (DOX)כלל פחמימנים הלוגנים מומסים 

4אצטון, ציאנידים, כלורידים

211000015

מורכב4מפעל בטחוניתעשיה צבאית
שוחה  ראשונה 

מחוץ לגדר המפעל
20,150צומת מורשה

1111

 TSS, שמן מינרלי, pH, נוכחות חומרי נפץ

105ºC, COD, VSS ,סריקת מתכות כבדות ,
, (DOX)כלל פחמימנים הלוגנים מומסים 

4אצטון, ציאנידים, כלורידים

310017007

מורכב4רפתהכפר הירוק 
 שוחה בסמוך 

גן-למכון ביוב נוה 
151,667הכפר הירוק

1111

נתרן, כלורידים , , pH, חנקן כללי כ-N, חנקן 
 ,p-כ TSS 105ºC-זרחן כללי כ ,(TKN) קיילדל

4בורון

410015900

517,440הנביאיםבבדיקהחטף4מפעל לציפוי מתכותמ"וון רול שנאים בע

1111

שמן , VSS, TSS 105ºCסריקת מתכות כבדות 
 , pH, (אם קיים עיבוד שבבי)מינרלי 

כלל , סולפיד מומס, סולפאט, כלורידים
 CODציאנידים , פחמימנים הלוגנים מומסים

(DOX)4

510017138

חטף4מפעל מזוןברמן.א.מאפיית י

שוחה אחרונה 

מוצא . בתוך העסק

מפריד

1916,287חרושת

1111

, TSS 105ºC, pH, COD, שמנים ושומנים
זרחן , (TKN)חנקן קיילדל , נתרן, כלורידים

4כללי

610015596

11140המסגרמוצא מפרידחטף4מוסכיםמוסך  סיגנון

1111

PH ,סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי ,
TSS 105ºC, VSS,4

710015781
313,4631111סייפןמוצא מפרידחטף4מסעדותמ"נודלס בע' נוצ

, pH, COD, TSS 105ºC, שמנים ושומנים
4נתרן, כלורידים

8100000396
13,7962222המייסדיםשני מוצאי מפרידחטף4מסעדותרביבה וסיליה

, pH, COD, TSS 105ºC, שמנים ושומנים
נתרן, כלורידים

 יציאות 2לעסק 

נפרדות מהמטבח 

8לביוב העירוני

910000805

בית בלב

ללא הגדרה בכללים

 ,כלורידים ,528,6001111vss, TSS 105ºC, BOD5, CODיהודה הנשיאמוצא מפרידחטף4
4דטרגנטים, שמנים ושומנים, בורון ,pH ,נתרן

1010016147
חטף4בתי חוליםמרפאה מכבי

לפני חיבור העסק 

לביוב העירוני
 סריקת ,3,5141111VSS, TSS 105ºC, BOD5, CODהנצח

כלורידים, מתכות כבדות , pH,  4דטרגנטים

1110015528
חטף4מסעדותקפה לנדוור

לפני חיבור העסק 

לביוב העירוני
952,0811111סוקולוב 

, pH, COD, TSS 105ºC, שמנים ושומנים
4נתרן, כלורידים

1210015677
5701111מוצא מפרידחטף4מפעל מזוןיוסלט

, TSS 105ºC, pH, COD, שמנים ושומנים
זרחן , (TKN)חנקן קיילדל , נתרן, כלורידים

4כללי

1310000218
44,3521111רב מכרמוצא מפרידחטף4מסעדותרב מכר נקודת דיגום אחת לכל העסקים

, pH, COD, TSS 105ºC, שמנים ושומנים
4נתרן, כלורידים

1410007396
מוסך שי

4מוסכים
חטף

10761111חרש מוצא מפריד

PH ,סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי ,
TSS 105ºC, VSS,4

1510001875
מוסך אריה

4מוסכים
חטף

14141111חרש מוצא מפריד

PH ,סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי ,
TSS 105ºC, VSS,4

1610016192
מכבסה קרן

4מכבסות
שוחה אחרונה חטף

61,7911111מסגר בעסק

, סולפיד מומס, COD, בורון, נתרן, כלורידים
pH ,דטרגנטים אניונים , TSS 105ºC4

1710015541
מוסך ליאור

4מוסכים
חטף

5371111מסגר מוצא מפריד

PH ,סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי ,
TSS 105ºC, VSS,4

COD, pH4 , שמן מינרלי181471111חרושת מוצא מפרידחטף4תחנות תדלוקתחנת דלק דור אלון1812000053

1910015519      10000901
תחנת דלק סונול החוף

4תחנות תדלוק
חטף

שוחה אחרונה 

COD, pH4 , שמן מינרלי10,1731111רב מכר גלילותבסמוך לעסק

2010016978

מחנה הרצוג

4ללא הגדרה בכללים

חטף
שוחה אחרונה 

בסמוך לעסק
98,7671111במכון השאיבה

cod,נתרן,כלורידים, שמנים ושומנים,PH ,
 TSS, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי

105ºC, VSS,4

2110016977

8200מחנה 

4ללא הגדרה בכללים

חטף
שוחה אחרונה 

בסמוך לעסק
69,8501111במחנה

cod,נתרן,כלורידים, שמנים ושומנים,PH ,
 TSS, סריקת מתכות כבדות, שמן מינרלי

105ºC, VSS,4

2210000032

*מ"יקב בן חיים בע

2מפעל משקאות

חטף
שוחה אחרונה 

בסמוך לעסק
11רחוב השרף

, TSS 105ºC, pH, COD, שמנים ושומנים
זרחן , (TKN)חנקן קיילדל , נתרן, כלורידים

סולפיד מומס, כללי

 היקב ידגם פעמיים*

-בעונת הבציר יולי

2אוגוסט

count8600000141212121412149090כ"סה

2017-2018תוכנית דיגום שפכי תעשייה לשנים 


