
ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

כןאוק-06(ערך הגבה) PHבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

כן20שמן מינרלי

Hg כספית -ICP0.05כן

Cr  כן0.5(שלוש ערכי)כרום

Ni כן0.5ניקל

Se כן0.05סלניום

Pb כן0.5עופרת

Zn כן3אבץ

As כן0.1ארסן

Fe כןברזל

Cu כן1נחושת

Mn כן1מנגן

Al  כן25(חמרן)אלומיניום

Mo כן0.15מוליבדנום

V כן0.5ונדיום

Be כן0.5בריליום

Co כן1קובלט

Li כן0.3ליתיום

Sn כן2בדיל

Ag כן0.1כסף

Cd כן0.1קדמיום

Na נתרן ב ICP230כן

B בורון ב ICP1.5כן

P זרחן כללי ב ICP15כן

כןICP-Baבריום 

כןICP-Caסידן 

כןICP-Mgמגנזיום 

כןICP-Sגופרית 

כןICP-Sbאנטימון 

כןICP-Si (צורן)סיליקה 

כןICP-Srסטרונציום 

כןICP-Tiטיטניום 

כןicp - kאשלגן 

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

VSS כןמוצקים נדיפים

כןאוק-06(ערך הגבה) PHבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

כן20שמן מינרלי

Hg כספית -ICP0.05כן

Cr  כן0.5(שלוש ערכי)כרום

Ni כן0.5ניקל

Se כן0.05סלניום

Pb כן0.5עופרת

Zn כן3אבץ

As כן0.1ארסן

Fe כןברזל

Cu כן1נחושת

Mn כן1מנגן

Al  כן25(חמרן)אלומיניום

Mo כן0.15מוליבדנום

V כן0.5ונדיום

Be כן0.5בריליום

Co כן1קובלט

Li כן0.3ליתיום

Sn כן2בדיל

Ag כן0.1כסף

Cd כן0.1קדמיום

Na נתרן ב ICP230כן

B בורון ב ICP1.5כן

P זרחן כללי ב ICP15כן

כןICP-Baבריום 

כןICP-Caסידן 

כןICP-Mgמגנזיום 

כןICP-Sגופרית 

כןICP-Sbאנטימון 

כןICP-Si (צורן)סיליקה 

כןICP-Srסטרונציום 

כןICP-Tiטיטניום 

כןicp - kאשלגן 

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019

4חטףר"ש צח"מט ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

:סריקת מתכות 

:סריקת מתכות 

4חטףר"ש צח"מט  חצור הגלילית5המסגר (מוסך ארז לשעבר )מ "מוסך לב הגליל בע2



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט כןמוצקים נדיפים VSSללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

כןאוק-06(ערך הגבה) PHבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

כן20שמן מינרלי

Hg כספית -ICP0.05כן

Cr  כן0.5(שלוש ערכי)כרום

Ni כן0.5ניקל

Se כן0.05סלניום

Pb כן0.5עופרת

Zn כן3אבץ

As כן0.1ארסן

Fe כןברזל

Cu כן1נחושת

Mn כן1מנגן

Al  כן25(חמרן)אלומיניום

Mo כן0.15מוליבדנום

V כן0.5ונדיום

Be כן0.5בריליום

Co כן1קובלט

Li כן0.3ליתיום

Sn כן2בדיל

Ag כן0.1כסף

Cd כן0.1קדמיום

Na נתרן ב ICP230כן

B בורון ב ICP1.5כן

P זרחן כללי ב ICP15כן

כןICP-Baבריום 

כןICP-Caסידן 

כןICP-Mgמגנזיום 

כןICP-Sגופרית 

כןICP-Sbאנטימון 

כןICP-Si (צורן)סיליקה 

כןICP-Srסטרונציום 

כןICP-Tiטיטניום 

כןicp - kאשלגן 

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

VSS כןמוצקים נדיפים

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן250שמנים ושומנים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

4חטףפרוד קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםבן הרוש סיגלית10/01/2019אן`ן בית ג`בית גאולם חתונות- קבלאן מלחם אמין 8

4חטףש צפת"מט קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת צפת58/1הכשרת הישוב פרץ אהרן ועליזה7

4חטףש לבנים"מט קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםבן הרוש סיגלית10/01/2019עילבון עילבוןאבו זיד אולם חתונות6

4חטףש געתון"מט קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםבן הרוש סיגלית10/01/2019 חורפיש חורפיש1חורפיש מ"ע בע.ג.מ5

4חטףש דלתון"מט קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםבן הרוש סיגלית10/01/2019גוש חלב )ש ` ג1גוש חלב )ש `ג(זהרה אנטון אליאס)מסעדת אליאלי 4

ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019

4חטףר"ש צח"מט ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019מוסך אזור תעשיה חצור הגליליתאחים פחימה3

:סריקת מתכות 

4חטףר"ש צח"מט  חצור הגלילית5המסגר (מוסך ארז לשעבר )מ "מוסך לב הגליל בע2



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

פנולים

פוליפנולים

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

פנולים

כן15זרחן כללי

פוליפנולים

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כןפנולים

כןפוליפנולים

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

ש "מט

כרמיאל

6חטף מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019 ראמה ראמה1ראמה מחלבת ראמה בני סובחי16

4חטףש געתון"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019בית בד חורפישסלימאן יוסף פארס וגו15

4חטףש צפת"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019 מחלבת המאיר צפת62רח יב מ``גבינות המאירי צפת בע14

4חטףש געתון"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019שמן פקיעי פקיעין.אל זיתון אמחמד סאלח עאמר13

ש "מט

כרמיאל

4חטף מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019 נחף ראמה3948. ד.תעבאס מוכלס אחמד בית בד12

4חטףש לבנים"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019 עילבון429. ד.תמ"טנוס סמיר ייצור ושווק בע11

4חטףש לבנים"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019איזור תעשיה עילבוןרושרוש רביע10

4חטףפרוד קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםבן הרוש סיגלית10/01/2019אן` בית ג4080. ד.תנפאע רידאן פאר9



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לוללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כןפנולים

כןפוליפנולים

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כןפנולים

כןפוליפנולים

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כןפוליפנולים

כןפנולים

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כןמוליכות

כן1סולפיד מומס

BOD כןכללי

VSS כןמוצקים נדיפים

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כןפנולים

כןפוליפנולים

4חטףש געתון"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019 חורפיש חורפיש777ד .ת(בית בד אבו עפיף)ראיף יוסף גדבאן 23

6חטףש לבנים"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019 עיילבון עילבון1עיילבון הנסיך ייצור טחינה הנסיך22

מורכב על פי ר"ש צח"מט

זמן

12 מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019התעשיה חצור הגליל חצור הגלילית. אפרי הגליל21

4חטףש לבנים"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית1697210/01/2019 מפעל במבה עילבון מיקוד 536. ד.תעסאם טנוס טנוס20

4חטףש לבנים"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019בית בד עילבוןבית בד- אבו חנין מרואן 19

4חטףש לבנים"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019אר` מג4055. ד.תאבראהים פריד עלי18

ש "מט

כרמיאל

4חטף מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019בית בד ראמהשחאדה עיסא סמעאן17



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן250שמנים ושומנים

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כןפנולים

כןפוליפנולים

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כןפנולים

כןפוליפנולים

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כןפנולים

כןפוליפנולים

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

ש "מט

כרמיאל

4חטף מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019אר` ראמה מג374. ד.תמ"קיטרינג היונה בע31

4חטףפרוד מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019אן`אן בית ג`בית גקבלאן נאהי עאדל30

4חטףש לבנים"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019אר` מג299. ד.תמ"שמן הצפון בע29

4חטףש געתון"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019פקיעין פקיעיןמחלבת פקיעין סאלח זין אלדין28

4חטףש צפת"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019 פתח תקווה צפת194. ד.תשטראוס גרופ27

12חטףש צפת"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019צפת (לידי ענת כהן) צפת 1093. ד.תבייגל בייגל ורד הגליל26

ש "מט

כרמיאל

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

4חטף מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019ראמה ראמהבית בד איהב אבו זיד25

4חטףש דלתון"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019 גוש חלב1387200 גוש חלב 637. ד.תנ אחסון וקרור.ע24



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לוללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן1סולפיד מומס

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

BOD כןכללי

COD כן800כללי

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן1סולפיד מומס

כןמוליכות

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

BOD כןכללי

COD כן800כללי

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן1סולפיד מומס

כןמוליכות

כן250שמנים ושומניםבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

BOD כןכללי

COD כן800כללי

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן1סולפיד מומס

כןמוליכות

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

כן250שמנים ושומנים

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

BOD כןכללי

COD כן800כללי

כן50(TKN)חנקן קלדהל 

כן15זרחן כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

כן1סולפיד מומס

כןמוליכות

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

B כן1.5בורון

COD כן800כללי

כן1סולפיד מומס

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן40דטרגנט אניוני

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

4חטףש לבנים"מט מכבסותבן הרוש סיגלית10/01/2019 עילבון451ד .עילבון תמכבסה- אי סלימאן בעמ 38

4חטףש צפת"מט עיבוד דגים, בתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותבן הרוש סיגלית10/01/2019אר` מג20128אר ` מג1628. ד.תעסק לחיתוך עופות- נבון סעיד קזל 37

מורכב על פי ש צפת"מט

זמן

12 עיבוד דגים, בתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת צפת4255. ד.תמ"עוף טרי ובריא בע36

12חטףש לבנים"מט עיבוד דגים, בתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותבן הרוש סיגלית10/01/2019אר` מג20188 דיר אל אסעד 501. ד.תמ``עוף ראפע בע35

4חטףש צפת"מט עיבוד דגים, בתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת5כה ` רח(סופר דג)נחמן כפיר 34

4חטףש צפת"מט יקביםבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת48א "רח י93ע .פ.כליאל ש33

4חטףש לבנים"מט מפעלי מזון ומשקאותבן הרוש סיגלית10/01/2019 עילבון1697200 מיקוד 442. ד.תמפעל לממרחים- טחינת הנסיך 32



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

המפעל למערכת הביוב

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

B כן1.5בורון

COD כן800כללי

כן1סולפיד מומס

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן40דטרגנט אניוני

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן250שמנים ושומנים

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן20שמן מינרליבזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

4חטףש צפת"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת צפת18חדש . ת.אדלק העיר/ אביב השקעות .ר58

4חטףש צפת"מט  אזור תעשיה חדש 1310201מושב כלנית טבריה תחנת דלק מיטב צפת57

צפת

תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019

4חטףש צפת"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת4ויצמן (ויצמן צפת` רח)סוכנות סונול 56

4חטףר"ש צח"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019חצור הגלילית. ת.א (טבריה)מושב כלנית תחנת דלק מיטב חצור55

ש "מט

כרמיאל

4חטף תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019ור סאגור` סאג1ור `סאג(ור`סאג)טן חברה לדלק בעמ 54

4חטףר"ש צח"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019ז טובא זנגריה- טובא1זנגריה -טובאחרמון בעמ תח. א.ס.א53

4חטףש לבנים"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019 עילבון עילבון10תחנת דלק (עילבון)טן חברה לדלק בעמ 52

4חטףש לבנים"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019אר`מגאר תחנת דלק מגתחנת דלק סונול- בני מחמוד עלי אבראהי 51

4חטףש לבנים"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019מ שכונת ספאפה נצרת עילבון"דלק בע.עאחמד עלוש/מ "דלקי בע. ע50

4חטףש לבנים"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019אר`אר מג`מגתחנת דלק פז/מ"אופק השקעות בע49

4חטףש צפת"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019צפת צפת(תחנת דלק)רחוב ל סונול צפת- תחנת דלק 48

4חטףש דלתון"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019גוש חלב )ש ` ג1גוש חלב )ש `ג(תחנת דלק גוש חלב )מ "א דיאנה בע.ע47

4חטףפרוד תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019 בית גאן131ן חניון `בית ג בעמ2006אן `תחנת דלק סונול בית ג46

4חטףש געתון"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019תחנת דלק כפר חורפיש חורפיש(חורפיש)סונול ישראל 45

4חטףר"ש צח"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019תחנת דלק מנטה חצור חצור הגליליתדלק מנטה חצור44

4חטףר"ש צח"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019אזור תעשיה חצור הגליליתחצור הגלילית. ת.א- דור אלון ניהול מתחמים 43

4חטףר"ש צח"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019אזור התעשיה חצור הגלילית(תחנתת דלק בקניון חצור)דור אלון ניהול מתחמים42

4חטףש צפת"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת צפת1הגדוד השלישי (שערי העיר)תחנת דלק דלק 41

4חטףש צפת"מט תחנות תדלוקבן הרוש סיגלית10/01/2019תחנת דלק פז צפת צפת(צפת)פז חברת נפט בעמ 40

4חטףש צפת"מט מכבסותבן הרוש סיגלית10/01/2019ישן צפת. ת.אבן פורת עמנואל39



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

המפעל למערכת הביוב

VSS כןמוצקים נדיפים

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

BOD כןכללי

COD כן800כללי

Hg כספית -ICP0.05כן

Cr  כן0.5(שלוש ערכי)כרום

Ni כן0.5ניקל

Se כן0.05סלניום

Pb כן0.5עופרת

Zn כן3אבץ

As כן0.1ארסן

Fe כןברזל

Cu כן1נחושת

Mn כן1מנגן

Al  כן25(חמרן)אלומיניום

Mo כן0.15מוליבדנום

V כן0.5ונדיום

Be כן0.5בריליום

Co כן1קובלט

Li כן0.3ליתיום

Sn כן2בדיל

Ag כן0.1כסף

Cd כן0.1קדמיום

Na נתרן ב ICP230כן

B בורון ב ICP1.5כן

P זרחן כללי ב ICP15כן

כןICP-Baבריום 

כןICP-Caסידן 

כןICP-Mgמגנזיום 

כןICP-Sגופרית 

כןICP-Sbאנטימון 

כןICP-Si (צורן)סיליקה 

כןICP-Srסטרונציום 

כןICP-Tiטיטניום 

כןicp - kאשלגן 

כן430כלורידים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

8חטףש צפת"מט בתי חוליםבן הרוש סיגלית10/01/2019צפת צפתבית חולים זיו59

:סריקת מתכות 



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

המפעל למערכת הביוב

VSS כןמוצקים נדיפים

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

BOD כןכללי

COD כן800כללי

Hg כספית -ICP0.05כן

Cr  כן0.5(שלוש ערכי)כרום

Ni כן0.5ניקל

Se כן0.05סלניום

Pb כן0.5עופרת

Zn כן3אבץ

As כן0.1ארסן

Fe כןברזל

Cu כן1נחושת

Mn כן1מנגן

Al  כן25(חמרן)אלומיניום

Mo כן0.15מוליבדנום

V כן0.5ונדיום

Be כן0.5בריליום

Co כן1קובלט

Li כן0.3ליתיום

Sn כן2בדיל

Ag כן0.1כסף

Cd כן0.1קדמיום

Na נתרן ב ICP230כן

B בורון ב ICP1.5כן

P זרחן כללי ב ICP15כן

כןICP-Baבריום 

כןICP-Caסידן 

כןICP-Mgמגנזיום 

כןICP-Sגופרית 

כןICP-Sbאנטימון 

כןICP-Si (צורן)סיליקה 

כןICP-Srסטרונציום 

כןICP-Tiטיטניום 

כןicp - kאשלגן 

כן430כלורידים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

4חטףש געתון"מט בתי חוליםבן הרוש סיגלית10/01/2019 פקיעין2491400 מיקוד 24ד .ת(ח נוה גליל"בי)מ "מוריה שירותי סיעוד בע60

:סריקת מתכות 



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

המפעל למערכת הביוב

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

COD כן800כללי

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

VSS כןמוצקים נדיפים

כן20שמן מינרלי

כן430כלורידים

Hg כספית -ICP0.05כן

Cr  כן0.5(שלוש ערכי)כרום

Ni כן0.5ניקל

Se כן0.05סלניום

Pb כן0.5עופרת

Zn כן3אבץ

As כן0.1ארסן

Fe כןברזל

Cu כן1נחושת

Mn כן1מנגן

Al  כן25(חמרן)אלומיניום

Mo כן0.15מוליבדנום

V כן0.5ונדיום

Be כן0.5בריליום

Co כן1קובלט

Li כן0.3ליתיום

Sn כן2בדיל

Ag כן0.1כסף

Cd כן0.1קדמיום

Na נתרן ב ICP230כן

B בורון ב ICP1.5כן

P זרחן כללי ב ICP15כן

כןICP-Baבריום 

כןICP-Caסידן 

כןICP-Mgמגנזיום 

כןICP-Sגופרית 

כןICP-Sbאנטימון 

כןICP-Si (צורן)סיליקה 

כןICP-Srסטרונציום 

כןICP-Tiטיטניום 

כןicp - kאשלגן 

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

COD כן800כללי

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן250שמנים ושומנים

כןAA230- נתרן

כן430כלורידים

כן20שמן מינרלי

4חטףחולתה לא ידוע/ אחרבן הרוש סיגלית10/01/2019 יסוד המעלה8401. ד.תיסוד המעלה- קפה קפה + סונול ישראל 62

4חטףר"ש צח"מט לא ידוע/ אחרבן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית14אזור תעשיה חרט הגליל בעמ גיגי61

:סריקת מתכות 



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

המפעל למערכת הביוב

COD כן800כללי

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

VSS כןמוצקים נדיפים

BOD כןכללי

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

Hg כספית -ICP0.05כן

Cr  כן0.5(שלוש ערכי)כרום

Ni כן0.5ניקל

Se כן0.05סלניום

Pb כן0.5עופרת

Zn כן3אבץ

As כן0.1ארסן

Fe כןברזל

Cu כן1נחושת

Mn כן1מנגן

Al  כן25(חמרן)אלומיניום

Mo כן0.15מוליבדנום

V כן0.5ונדיום

Be כן0.5בריליום

Co כן1קובלט

Li כן0.3ליתיום

Sn כן2בדיל

Ag כן0.1כסף

Cd כן0.1קדמיום

Na נתרן ב ICP230כן

B בורון ב ICP1.5כן

P זרחן כללי ב ICP15כן

כןICP-Baבריום 

כןICP-Caסידן 

כןICP-Mgמגנזיום 

כןICP-Sגופרית 

כןICP-Sbאנטימון 

כןICP-Si (צורן)סיליקה 

כןICP-Srסטרונציום 

כןICP-Tiטיטניום 

כןicp - kאשלגן 

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

B כן1.5בורון

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

כן250שמנים ושומנים

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

B כן1.5בורון

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

כן250שמנים ושומנים

כן400מוצקים מרחפים TSS-105בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

B כן1.5בורון

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

כן250שמנים ושומנים

4חטףש צפת"מט בתי מלוןבן הרוש סיגלית10/01/2019צפת צפת(חדרים)3/סמטה א(מלון תל אביב)אסנט הייבטים 66

מורכב על פי ש צפת"מט

זמן

4 בתי מלוןבן הרוש סיגלית10/01/2019רובע האומנים צפתמלון רימונים/מלון הכשרת הישוב65

4חטףש צפת"מט בתי מלוןבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת צפת37ירושלים (מרכזי לשעבר)מ "ד הגליל בע"בס64

4חטףש צפת"מט לא ידוע/ אחרבן הרוש סיגלית10/01/2019צפת צפתבית ספר לרפואה63

:סריקת מתכות 



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

המפעל למערכת הביוב

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

B כן1.5בורון

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

לא1סולפיד מומס

כן250שמנים ושומנים

כן400מוצקים מרחפים TSS-105בזרם התעשייתי האחוד בחצר המפעל או מחוצה לו

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

B כן1.5בורון

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

כן250שמנים ושומנים

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

B כן1.5בורון

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

כן250שמנים ושומנים

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

B כן1.5בורון

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

כן250שמנים ושומנים

בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור 

המפעל למערכת הביוב

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

COD כן800כללי

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

B כן1.5בורון

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

כן250שמנים ושומנים

4חטףש צפת"מט בתי מלוןבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת106הגדוד השלישי (וילה גליליי)מ ``הר כנען אירוח כפרי בע71

מורכב על פי ש צפת"מט

זמן

4 בתי מלוןבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת1הגדוד השלישי מלון כנען ספא/ח מאוחדת "קופ70

4חטףחולתה בתי מלוןבן הרוש סיגלית10/01/2019יסוד המעלה יסוד המעלה(מלון סביוני הגליל)נדלן . י.י.ש.ירדן ב69

4חטףר"ש צח"מט בתי מלוןבן הרוש סיגלית10/01/2019חצור חצור הגליליתאחוזות בגליל68

6חטףר"ש צח"מט בתי מלוןבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת68212511 תל אביב 29מסד מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות 67



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

המפעל למערכת הביוב

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

כן20שמן מינרלי

Hg כספית -ICP0.05כן

Cr  כן0.5(שלוש ערכי)כרום

Ni כן0.5ניקל

Se כן0.05סלניום

Pb כן0.5עופרת

Zn כן3אבץ

As כן0.1ארסן

Fe כןברזל

Cu כן1נחושת

Mn כן1מנגן

Al  כן25(חמרן)אלומיניום

Mo כן0.15מוליבדנום

V כן0.5ונדיום

Be כן0.5בריליום

Co כן1קובלט

Li כן0.3ליתיום

Sn כן2בדיל

Ag כן0.1כסף

Cd כן0.1קדמיום

Na נתרן ב ICP230כן

B בורון ב ICP1.5כן

P זרחן כללי ב ICP15כן

כןICP-Baבריום 

כןICP-Caסידן 

כןICP-Mgמגנזיום 

כןICP-Sגופרית 

כןICP-Sbאנטימון 

כןICP-Si (צורן)סיליקה 

כןICP-Srסטרונציום 

כןICP-Tiטיטניום 

כןicp - kאשלגן 

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן430כלורידים

כןAA230- נתרן

COD כן800כללי

BOD כןכללי

VSS כןמוצקים נדיפים

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

כן250שמנים ושומנים

B כן1.5בורון

4חטףש צפת"מט  שכונת הר כנען 4934815 פתח תקווה 6המגשימים מ"מחנה ארמון גדיר הנדסה בע72

 צפת1

ל`מחנות צהבן הרוש סיגלית10/01/2019

:סריקת מתכות 



ערךסףפרמטריםמנוטריםאופןהדיגוםדיגום. ניעדהזרמהמגזר תעשייתיאחראיניטורהגשה.תכתובתשםהמפעלד'מס

עלפיהכללי

תדירותדיגוםבתכניתניטורם

פלג הגליל- מ "החברה האזורית למים וביוב בע-תוכנית ניטור שנתית פלג הגליל

4חטףר"ש צח"מט בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור ללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים בן הרוש סיגלית10/01/2019 חצור הגלילית01/1אזור התעשיה (בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 1

המפעל למערכת הביוב

TSS-105 כן400מוצקים מרחפים

כן20שמן מינרלי

Hg כספית -ICP0.05כן

Cr  כן0.5(שלוש ערכי)כרום

Ni כן0.5ניקל

Se כן0.05סלניום

Pb כן0.5עופרת

Zn כן3אבץ

As כן0.1ארסן

Fe כןברזל

Cu כן1נחושת

Mn כן1מנגן

Al  כן25(חמרן)אלומיניום

Mo כן0.15מוליבדנום

V כן0.5ונדיום

Be כן0.5בריליום

Co כן1קובלט

Li כן0.3ליתיום

Sn כן2בדיל

Ag כן0.1כסף

Cd כן0.1קדמיום

Na נתרן ב ICP230כן

B בורון ב ICP1.5כן

P זרחן כללי ב ICP15כן

כןICP-Baבריום 

כןICP-Caסידן 

כןICP-Mgמגנזיום 

כןICP-Sגופרית 

כןICP-Sbאנטימון 

כןICP-Si (צורן)סיליקה 

כןICP-Srסטרונציום 

כןICP-Tiטיטניום 

כןicp - kאשלגן 

PH (ערך הגבה)כןאוק-06

כן430כלורידים

COD כן800כללי

BOD כןכללי

VSS כןמוצקים נדיפים

כן40דטרגנט אניוני

כן5דטרגנט קשה נוניוני

כן250שמנים ושומנים

4חטףש צפת"מט ל`מחנות צהבן הרוש סיגלית10/01/2019 צפת4934815 פתח תקווה 6המגשימים פ"מחנה מצפ73

:סריקת מתכות 


