
PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/12/20160.26103217.7

13/12/20160.26101177.9

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

15/03/20161.3751257.33

26/07/20161.335767.7

27/10/20161.3932166.57

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

666תדירות

תאריך

12/04/20169.22,368.003,240.004.8

07/06/20169.22,228.003,248.005.12

07/09/20169.22,750.003,346.005

08/11/20169.25888633.67

22/12/20169.24,148.004,578.005.55

כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

טן חברה לדלק בעמ

(סופר דג)נחמן כפיר 

מחלבת ראמה בני סובחי

אחוזות בגליל



חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

10/02/201658.05180205680

01/06/201658.0582227555

07/09/201658.052744193

14/12/201658.054640136

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

10/02/2016010607.44

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/12/20160101186.9

ICP- כספית Hgשמן מינרליPHספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lללאיממה/ ק "ממידה' יח

10200.05ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/06/20160.497.42100.02

27/10/20160.497.15100.02

14/12/20160.498100.02

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

יסוד המעלה- סונול ישראל 

אחים פחימה

תחנת דלק סונול- בני מחמוד עלי אבראהי 

מחלבת פקיעין סאלח זין אלדין



25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

23/02/20163.0224456.25

07/06/20163.021077.03

17/08/20163.021632686.3

28/09/20163.0210206.7

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

10/02/2016010606.68

01/12/2016010807.1

כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

07/06/20169.5959128205

17/08/20169.59328298789

28/09/20169.594914

15/11/20169.592.5530

כללי PHCODשמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lללאmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25010800ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

17/02/20163.232187.922,210

31/05/20163.231207.2925

חרמון בעמ תח. א.ס.א

אכסניות נוער

צפת- שופר סל 



30/08/20163.23287.18282

29/11/20163.23747.4923

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/12/20160103497.4

14/12/20160

כללי PHCODשמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lללאmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25010800ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

17/02/20161.469537.044,580

17/08/20161.46226.15382

28/09/20161.462766.42,090

15/11/20161.463036.156,810

כללי PHCODשמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lללאmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25010800ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

23/06/20163.12606.531,397

07/09/20163.122405.52,795

27/10/20163.122346.32,285

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

תחנת דלק מיטב חצור

מסעדת הר מירון

אחוזת דוברובין

שחאדה עיסא סמעאן



6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

26/11/20160.192,506.003,988.006.23

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

22/12/20160101217.3

כללי BODמוצקים מרחפים TSS-105מוצקים נדיפים VSSספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

23/02/20168.19090272

07/06/20168.1193217458

17/08/20168.1399453238

28/09/20168.14304331,138

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

12/04/20160.9940777

13/12/20160.994756244.3

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

תחנת תדלוק פז

(מחמד סעיד חיר)בית חולים נוה גליל 

רושרוש רביע

מ``גבינות המאירי צפת בע



25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

17/02/20161.02447157.82

31/05/20161.02883756.38

30/08/20161.0210406.96

29/11/20161.02544427.6

כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

30/08/20163.89101272535

27/10/20163.8951159292

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/12/20162.03101,4427.4

14/12/20162.03101,0687.4

כללי PHCODשמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lללאmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25010800ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/06/20160.715036.094,260

07/09/20160.71107691

רוקנשטיין אינגבורג

דור אלון ניהול מתחמי

מ``נסיס בע`אוטופיה ג

מ"קניון פקיעין בע



כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

17/08/20165.135768151

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

666תדירות

תאריך

12/04/201629.013761,664.006.4

26/05/201629.016173,235.006

15/06/201629.01796166.25

27/09/201629.012574595.5

08/11/201629.015,512.0012,500.004.73

כללי PHCODשמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lללאmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25010800ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

23/06/20160.691325.522,825

כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

30/08/20166.154582381,800

הנסיך ייצור טחינה הנסיך

בן יאיר חגי

מלון רון



PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

26/11/20160.2610677.45

מוצקים מרחפים TSS-105כללי PHCODספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lmg/Lללאיממה/ ק "ממידה' יח

10800400ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

10/02/20164.377.971,055305

01/06/20164.377.77957192

07/09/20164.377.72,205586

כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

15/03/20160.39180250535

29/11/20160.391685871,233

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

12/04/2016181.232635346.5

04/05/2016181.232426686.85

עבאס מוכלס א

חרט הגליל בעמ גיגי

(אורחן פלהדרין)הרבצת תורה 

מ``עוף ראפע בע



15/06/2016181.231486606.79

27/09/2016181.233931,545.006.5

21/12/2016181.23972607.39

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

14/11/20160.072,357.003,665.005.08

כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

15/03/20169.48651065

30/08/20169.4824531

27/10/20169.4815965162

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/12/20160101487.6

כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

מחמד סאלח עאמר

(מלון תל אביב)אסנט הייבטים 

דלק מנטה חצור

מלון כנען ספא/ח מאוחדת "קופ



תאריך

24/05/201637.768373133

10/10/201637.765965129

29/11/201637.76106296716

כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

מורכב על פי זמןמורכב על פי זמןמורכב על פי זמןסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

09/03/201647.07350305755

10/10/201647.074127175

28/12/201647.07223244545

ICP- כספית Hgשמן מינרליPHספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lללאיממה/ ק "ממידה' יח

10200.05ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/06/201607.35100.02

27/10/201606.83100.02

14/12/201608100.02

כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

09/03/201614.22190405845

24/05/201614.2235185368

30/08/201614.22411306737

29/11/201614.222581,0382,290

מלון רימונים/מלון הכשרת הישוב

(בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 

(וילה גליליי)מ ``הר כנען אירוח כפרי בע

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות 



כללי BODמוצקים מרחפים TSS-105כללי CODספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

800400ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

15/03/201649.831,175370595

24/05/201649.831,228267642

30/08/201649.83801318401

29/11/201649.832,4103241,278

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/12/2016010597.3

14/12/20160101247.3

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

777תדירות

תאריך

10/02/2016733.954831,970.007.33

09/03/2016733.95716957.48

19/04/2016733.951561,005.007.56

23/06/2016733.95353487.31

12/07/2016733.95668657.82

02/08/2016733.95411857.32

23/08/2016733.95686257.95

07/09/2016733.95272427.4

14/12/2016733.95101217.5

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

(תחנתת דלק בקניון חצור)דור אלון ניהול מתחמים

פרי הגליל

מ"עוף טרי ובריא בע



25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

מורכב על פי זמןמורכב על פי זמןמורכב על פי זמןסןג הדיגום

666תדירות

תאריך

17/02/2016150.13278807.33

15/03/2016150.131905507.2

26/07/2016150.131826327.3

10/10/2016150.131374566.93

29/11/2016150.13811527.1

28/12/2016150.131498247

כללי PHCODשמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lללאmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25010800ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

26/05/201612237.28343

15/06/201612686.97745

27/09/201612186.7692

כללי PHCODשמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lללאmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25010800ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

23/02/20160.75976.244,200

07/06/20160.755007.143,730

28/09/20160.751,076.006.135,780

15/11/20160.753,370.006.3416,900

כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

אבו זיד אולם חתונות

גמאל נעים עאמר

ישיבת חינוך לנוער



תאריך

24/05/20162.9682230604

29/11/20162.965,246.008,01114,875

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

12/04/20162.1326497.4

08/11/20162.13333577.11

13/12/20162.13451656.8

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/12/20160101987

כללי BODמוצקים מרחפים TSS-105מוצקים נדיפים VSSספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

888תדירות

תאריך

09/03/2016160.04380795220

24/05/2016160.04240263127

30/08/2016160.048686180

10/10/2016160.04170197330

כללי CODכללי BODמוצקים מרחפים TSS-105ספיקהפרמטר נמדד

mg/Lmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

400800ערך מירבי- תקן 

עסאם טנוס טנוס

תחנת דלק פז/מ"אופק השקעות בע

בית חולים זיו

(מרכזי לשעבר)מ "ד הגליל בע"בס



ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

15/03/20164.716554051,925

27/10/20164.712418531,925

AA- נתרןכלורידיםכללי CODספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

800430230ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

07/06/201601795631

17/08/201605174431

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/12/2016010937.2

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

26/11/20160.041,134.002,165.006.43

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

מסעדת הארזים

אבראהים פריד עלי

טן חברה לדלק בעמ

תחנת דלק מיטב צפת



חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

15/03/20160.02102707.82

01/12/20160.02101317.2

28/12/20160.02101067.5

מוצקים נדיפים VSSמוצקים מרחפים TSS-105כללי CODספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

800400ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

15/03/201610.31162.52.5

24/05/201610.31402.52.5

30/08/201610.31222.52.5

29/11/201610.31472.52.5

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

15/03/20160101007.42

01/12/2016010827.4

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

08/11/20161.22012,344.007.46

בורון AAB- נתרןכלורידיםספיקהפרמטר נמדד

בית ספר לרפואה

פז חברת נפט בעמ

מ"שמן הצפון בע

מכבסה- אי סלימאן בעמ 



mg/Lmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

4302301.5ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

26/05/20166.213632,885.000.33

15/06/20166.211341,886.000.66

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

121212תדירות

תאריך

10/02/201690.913863010.83

09/03/201690.9147526.68

24/05/201690.91102305.14

26/07/201690.911077.2

30/08/201690.911656937.23

10/10/201690.9113407.51

29/11/201690.9114237.5

28/12/201690.9130289.2

PHכללי CODשמן מינרליספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg O2/Lיממה/ ק "ממידה' יח

2080010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

15/03/20160.3101407.25

01/12/20160.310897.3

28/12/20160.310717.2

PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

בייגל בייגל ורד הגליל

סונול צפת- תחנת דלק 

(מחלבת קדוש)קדוש יואב וטלי 



444תדירות

תאריך

10/02/20160.71828958.05

24/05/20160.7281127.05

30/08/20160.7161066.95

AA- נתרןכלורידיםכללי CODספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

800430230ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

07/06/20161.2349511061

17/08/20161.237,32718088

28/09/20161.234995649

15/11/20161.23332211

AA- נתרןכלורידיםכללי CODספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

800430230ערך מירבי- תקן 

ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

01/06/20160.884,740127211

07/09/20160.884,240184238

כללי PHCODשמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

mg O2/Lללאmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25010800ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

22/03/20161.741196.411,380

01/06/20161.741136.212,610

07/09/20161.74615.82,710

(זהרה אנטון אליאס)מסעדת אליאלי 

(מקדונלדס)אלוניאל בעמ 

אולמי פנינת הגליל- אסולין פנחס 

שטראוס גרופ



PHמוצקים מרחפים TSS-105שמנים ושומניםספיקהפרמטר נמדד

ללאmg/Lmg/Lיממה/ ק "ממידה' יח

25040010ערך מירבי- תקן 

6ערך מזערי- תקן 

חטףחטףחטףסןג הדיגום

444תדירות

תאריך

09/03/20166.9532658.63

26/07/20166.9510278

10/10/20166.9517277.09

29/11/20166.9555837.4



BOD כלליCOD חנקן קלדהל כללי(TKN)כלורידיםזרחן כללי

mg/Lmg O2/Lmg/Lmg/Lmg/L

8005015430

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

6059857610.473

261497253.674

8121,3861122274

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

66666

48,050800242978315

41,150887442561190

43,5501,210516977265

15,650318131244119

58,5557493631,015.00295

דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

6

טן חברה לדלק בעמ

(סופר דג)נחמן כפיר 

מחלבת ראמה בני סובחי

אחוזות בגליל



חטףחטףחטףחטףחטף

44444

131907.040.095.6

106846.990.1610.2

69617.20.114.4

89397.70.071.1

Cr  (שלוש ערכי)כרוםNi ניקלSe סלניוםPb עופרתZn אבץ

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.50.50.050.53

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

0.020.020.020.050.64

0.020.020.020.020.48

0.020.020.020.020.14

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

יסוד המעלה- סונול ישראל 

אחים פחימה

תחנת דלק סונול- בני מחמוד עלי אבראהי 

מחלבת פקיעין סאלח זין אלדין



8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

28037018251.6

641938651.5

1,47014674216.6

55811363122.8

דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

6

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

90357.050.071.2

117676.30.082.4

43216.70.050.05

53207.150.051.65

TSS-105 נתרןכלורידיםמוצקים מרחפים -AA

mg/Lmg/Lmg/L

400430230

חטףחטףחטף

444

1,460.0081125

3387947

חרמון בעמ תח. א.ס.א

אכסניות נוער

צפת- שופר סל 



755750

888352

TSS-105 נתרןכלורידיםמוצקים מרחפים -AA

mg/Lmg/Lmg/L

400430230

חטףחטףחטף

444

1,860.009675

397537

6428857

1,059.00219134

TSS-105 נתרןכלורידיםמוצקים מרחפים -AA

mg/Lmg/Lmg/L

400430230

חטףחטףחטף

444

121292196

876823600

561245223

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

תחנת דלק מיטב חצור

מסעדת הר מירון

אחוזת דוברובין

שחאדה עיסא סמעאן



חטףחטףחטףחטףחטף

44444

16,45019116929840

COD כלליHg כספית -ICPCr  (שלוש ערכי)כרוםNi ניקלSe סלניום

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8000.050.50.50.05

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

7700.020.020.020.02

8540.020.020.020.02

1,0560.020.020.020.02

2,6050.020.020.020.02

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

62053031992

42,37527,06415,715209150

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

תחנת תדלוק פז

(מחמד סעיד חיר)בית חולים נוה גליל 

רושרוש רביע

מ``גבינות המאירי צפת בע



8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

85544112426.6

780974910510.3

1743342132.7

1,415774810013.5

דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

6

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

44316.20.3312.7

38236.430.084.1

TSS-105 נתרןכלורידיםמוצקים מרחפים -AA

mg/Lmg/Lmg/L

400430230

חטףחטףחטף

444

941125158

9011578

רוקנשטיין אינגבורג

דור אלון ניהול מתחמי

מ``נסיס בע`אוטופיה ג

מ"קניון פקיעין בע



דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

6

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

1135570.0611.6

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

66666

6,365103562733.5

6,70018913110749

2,4501809841940.4

3,52019511411035

36,3001427645085

TSS-105 נתרןכלורידיםמוצקים מרחפים -AA

mg/Lmg/Lmg/L

400430230

חטףחטףחטף

444

388240168

דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

6

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

10,5504,229.004.670.337

הנסיך ייצור טחינה הנסיך

בן יאיר חגי

מלון רון



COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

555113127647.5

VSS כלורידיםשמן מינרלימוצקים נדיפיםHg כספית -ICPCr  (שלוש ערכי)כרום

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

204300.050.5

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

285101020.020.02

1731079.10.020.04

576101930.020.09

דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

6

חטףחטףחטףחטף

44444

68427.9120.6

86687.20.1453.5

BOD כלליCOD חנקן קלדהל כללי(TKN)כלורידיםזרחן כללי

mg/Lmg O2/Lmg/Lmg/Lmg/L

8005015430

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

9612,21014317.6101

1,6943,22029426.5162

עבאס מוכלס א

חרט הגליל בעמ גיגי

(אורחן פלהדרין)הרבצת תורה 

מ``עוף ראפע בע



1,7633,57531127.5187

3,2976,40050155285

1,0351,87517016120

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

21,550169401918

דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

6

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

558.230.0510.8

30156.690.050.21

28216.930.070.8

דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

6

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

מחמד סאלח עאמר

(מלון תל אביב)אסנט הייבטים 

דלק מנטה חצור

מלון כנען ספא/ח מאוחדת "קופ



27167.410.061.8

2931.67.150.21.95

66417.50.196.6

דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

6

מורכב על פי זמןמורכב על פי זמןמורכב על פי זמןמורכב על פי זמןמורכב על פי זמן

44444

77588.510.136.6

39227.340.050.14

69407.810.324.4

Cr  (שלוש ערכי)כרוםNi ניקלSe סלניוםPb עופרתZn אבץ

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.50.50.050.53

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

0.020.020.020.020.08

0.020.020.020.020.24

0.020.020.020.020.45

דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

6

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

132857.920.2456

52357.610.074.8

108716.880.132.2

701157.90.196.4

מלון רימונים/מלון הכשרת הישוב

(בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 

(וילה גליליי)מ ``הר כנען אירוח כפרי בע

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות 



דטרגנט קשה נוניונידטרגנט אניוניבורון PHBכלורידים

mg/Lללאmg/Lmg/Lmg/L

430101.5401

6

חטףחטףחטףחטף

44444

1736.738.26.34

717.260.1144.93

617.510.084.85.09

2007.10.138.654

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

77777

3,39518017614320.5

1,180945715228.6

1,8001479417738

63419311110242

1,10316217415949.5

2,4252421196714

8021649822850

4371358518145

207133948922.4

BOD כלליCOD חנקן קלדהל כללי(TKN)כלורידיםזרחן כללי

mg/Lmg O2/Lmg/Lmg/Lmg/L

(תחנתת דלק בקניון חצור)דור אלון ניהול מתחמים

פרי הגליל

מ"עוף טרי ובריא בע



8005015430

מורכב על פי זמןמורכב על פי זמןמורכב על פי זמןמורכב על פי זמןמורכב על פי זמן

66666

1,7503,8252192723,414

7601,72011815.6165

1,2541,95014320.2970

5891,4847412.2137

5601,25010417.6228

1,4062,76018714.81,212

TSS-105 נתרןכלורידיםמוצקים מרחפים -AA

mg/Lmg/Lmg/L

400430230

חטףחטףחטף

444

599351

1408580

25114368

TSS-105 נתרןכלורידיםמוצקים מרחפים -AA

mg/Lmg/Lmg/L

400430230

חטףחטףחטף

444

8001,129543

1,584.00371221

9,325.003,0091,720.00

5,456.00864431

דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

6

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

אבו זיד אולם חתונות

גמאל נעים עאמר

ישיבת חינוך לנוער



96607.510.0870

151767.20.250.05

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

88582750.5

94811860303.6

55911047181.7

COD כלליHg כספית -ICPCr  (שלוש ערכי)כרוםNi ניקלSe סלניום

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8000.050.50.50.05

חטףחטףחטףחטףחטף

88888

7450.020.030.030.02

7170.020.020.020.02

5120.020.020.020.02

7870.020.020.020.02

דטרגנט אניוניבורון AAPHB- נתרןכלורידים

mg/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

430230101.540

עסאם טנוס טנוס

תחנת דלק פז/מ"אופק השקעות בע

בית חולים זיו

(מרכזי לשעבר)מ "ד הגליל בע"בס



6

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

29257.430.2810.8

1651116.881172

מוצקים מרחפים PHTSS-105שמנים ושומנים

mg/Lללאmg/L

25010400

6

חטףחטףחטף

444

286.4131

657.7163

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

10,5609634517

מסעדת הארזים

אבראהים פריד עלי

טן חברה לדלק בעמ

תחנת דלק מיטב צפת



BOD דטרגנט קשה נוניונידטרגנט אניוניכלליHg כספית -ICPCr  (שלוש ערכי)כרום

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

4010.050.5

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

100.130.20.020.02

151.80.20.020.02

50.970.180.020.02

194.60.120.020.02

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

5,2108521924029

COD סולפיד מומסכלליPHדטרגנט אניוניTSS-105 מוצקים מרחפים

בית ספר לרפואה

פז חברת נפט בעמ

מ"שמן הצפון בע

מכבסה- אי סלימאן בעמ 



mg O2/Lmg/Lללאmg/Lmg/L

80011040400

6

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

3,470010.25082

7,4650.510.56210230

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

1212121212

3,15586110184

1,19083100361.1

4,040204211388

546688190.5

1,6957878234.6

1,046857980.6

1,1357877130.5

421353491.8

COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

בייגל בייגל ורד הגליל

סונול צפת- תחנת דלק 

(מחלבת קדוש)קדוש יואב וטלי 



44444

1,6251267216720

7395528633.2

1783720121.9

מוצקים מרחפים PHTSS-105שמנים ושומנים

mg/Lללאmg/L

25010400

6

חטףחטףחטף

444

427.09123

1026.13,172.00

666.675

107.12.5

מוצקים מרחפים PHTSS-105שמנים ושומנים

mg/Lללאmg/L

25010400

6

חטףחטףחטף

444

4155.92562

4436.2606

TSS-105 נתרןכלורידיםמוצקים מרחפים -AA

mg/Lmg/Lmg/L

400430230

חטףחטףחטף

444

250227178

477289154

208174137

(זהרה אנטון אליאס)מסעדת אליאלי 

(מקדונלדס)אלוניאל בעמ 

אולמי פנינת הגליל- אסולין פנחס 

שטראוס גרופ



COD נתרןכלורידיםכללי -AA

חנקן קלדהל 

(TKN)זרחן כללי

mg O2/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

8004302305015

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

2705333565.6

2456134214.7

2543419272.6

47211360806.7



מוליכותסולפיד מומסAA- נתרן

mg/Lmg/Lms

2301

חטףחטףחטף

444

491.40.99

430.50.76

516.41.28

שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

טן חברה לדלק בעמ

(סופר דג)נחמן כפיר 

מחלבת ראמה בני סובחי

אחוזות בגליל



חטף

44

0.32

0.63

1.1210

0.8113

As ארסןFe ברזלCu נחושתMn מנגן

Al אלומיניום 

ונדיום Vמוליבדנום Mo(חמרן)

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.111250.150.5

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

4444444

0.021.440.070.0610.020.02

0.020.420.040.0210.020.02

0.021.420.090.0310.020.02

יסוד המעלה- סונול ישראל 

אחים פחימה

תחנת דלק סונול- בני מחמוד עלי אבראהי 

מחלבת פקיעין סאלח זין אלדין



שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

חטף

44

1.05

1.760

0.110

0.110

חרמון בעמ תח. א.ס.א

אכסניות נוער

צפת- שופר סל 



סולפיד מומס

mg/L

1

תחנת דלק מיטב חצור

מסעדת הר מירון

אחוזת דוברובין

שחאדה עיסא סמעאן



חטף

4

3.4

Pb עופרתZn אבץAs ארסןFe ברזלCu נחושתMn מנגן

Al אלומיניום 

(חמרן)

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.530.11125

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

4444444

0.320.090.020.550.040.021

0.020.290.020.980.070.021

0.020.630.021.260.060.051

0.020.340.020.550.050.021

תחנת תדלוק פז

(מחמד סעיד חיר)בית חולים נוה גליל 

רושרוש רביע

מ``גבינות המאירי צפת בע



שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

חטףחטף

44

0.1879

0.133

רוקנשטיין אינגבורג

דור אלון ניהול מתחמי

מ``נסיס בע`אוטופיה ג

מ"קניון פקיעין בע



שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

חטףחטף

44

0.7518

שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

חטףחטף

44

1.1587

הנסיך ייצור טחינה הנסיך

בן יאיר חגי

מלון רון



סולפיד מומס

mg/L

1

חטף

4

0.5

Ni ניקלSe סלניוםPb עופרתZn אבץAs ארסןFe ברזלCu נחושת

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.50.050.530.11

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

4444444

0.020.020.030.370.020.940.1

0.030.020.120.720.027.950.39

0.070.020.030.720.023.080.22

שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

חטף

44

1.73

4.73106

מוליכותסולפיד מומסAA- נתרן

mg/Lmg/Lms

2301

חטףחטףחטף

444

4901.23

1032.31.93

עבאס מוכלס א

חרט הגליל בעמ גיגי

(אורחן פלהדרין)הרבצת תורה 

מ``עוף ראפע בע



9721.63

1623.52.73

1461.31.95

סולפיד מומס

mg/L

1

חטף

4

9.4

שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

חטף

44

0.2

0.0910

1.3712

שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

חטף

44

מחמד סאלח עאמר

(מלון תל אביב)אסנט הייבטים 

דלק מנטה חצור

מלון כנען ספא/ח מאוחדת "קופ



0.2

12.3822

0.7648

שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

מורכב על פי זמן

44

1.58

0.121

2.0131

As ארסןFe ברזלCu נחושתMn מנגן

Al אלומיניום 

ונדיום Vמוליבדנום Mo(חמרן)

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.111250.150.5

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

4444444

0.020.240.020.0210.020.02

0.020.20.030.0210.020.02

0.026.910.250.092.750.170.02

שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

חטף

44

1.35

3.24

0.3366

177.5210

מלון רימונים/מלון הכשרת הישוב

(בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 

(וילה גליליי)מ ``הר כנען אירוח כפרי בע

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות 



שמנים ושומניםAA- נתרן

mg/Lmg/L

230250

חטףחטף

44

116164

53176

4873

128262

מוצקים נדיפים VSSכללי BODסולפיד מומסמוליכות

msmg/Lmg/Lmg/L

1

חטףחטףחטףחטף

7777

1.990.51,1751,485.00

1.940.5320530

2.310.5571770

2.220.5153294

2.691.4549641

3.020.9212387

2.910106190

0.610.53077

מוליכותסולפיד מומסAA- נתרן

mg/Lmg/Lms

(תחנתת דלק בקניון חצור)דור אלון ניהול מתחמים

פרי הגליל

מ"עוף טרי ובריא בע



2301

מורכב על פי זמןמורכב על פי זמןמורכב על פי זמן

666

12,490.000.560.3

950.61.16

5000.63.81

830.51.27

1820.51.38

7270.94.87

שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

חטף

44

אבו זיד אולם חתונות

גמאל נעים עאמר

ישיבת חינוך לנוער



2.05

0.11,590.00

Pb עופרתZn אבץAs ארסןFe ברזלCu נחושתMn מנגן

Al אלומיניום 

(חמרן)

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.530.11125

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

8888888

0.140.920.028.650.120.174.78

0.020.240.020.980.070.021

0.020.360.020.50.030.021

0.020.50.020.390.030.021

שמנים ושומניםדטרגנט קשה נוניוני

mg/Lmg/L

1250

עסאם טנוס טנוס

תחנת דלק פז/מ"אופק השקעות בע

בית חולים זיו

(מרכזי לשעבר)מ "ד הגליל בע"בס



חטף

44

1.07

1.43155

סולפיד מומס

mg/L

1

חטף

4

0.7

מסעדת הארזים

אבראהים פריד עלי

טן חברה לדלק בעמ

תחנת דלק מיטב צפת



Ni ניקלSe סלניוםPb עופרתZn אבץAs ארסןFe ברזלCu נחושת

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.50.050.530.11

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

4444444

0.020.020.030.050.020.20.02

0.020.020.020.050.020.20.04

0.020.020.020.050.020.20.02

0.020.020.020.050.020.20.02

סולפיד מומס

mg/L

1

חטף

4

0.8

בית ספר לרפואה

פז חברת נפט בעמ

מ"שמן הצפון בע

מכבסה- אי סלימאן בעמ 



בייגל בייגל ורד הגליל

סונול צפת- תחנת דלק 

(מחלבת קדוש)קדוש יואב וטלי 



(זהרה אנטון אליאס)מסעדת אליאלי 

(מקדונלדס)אלוניאל בעמ 

אולמי פנינת הגליל- אסולין פנחס 

שטראוס גרופ





טן חברה לדלק בעמ

(סופר דג)נחמן כפיר 

מחלבת ראמה בני סובחי

אחוזות בגליל



Be בריליוםCo קובלטLi ליתיוםSn בדילAg כסףCd קדמיוםNa נתרן ב ICP

B בורון ב 

ICP

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.510.320.10.12301.5

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

44444444

0.020.020.020.020.020.0224.50.31

0.020.020.020.020.020.0212.60.2

0.020.020.020.020.020.028.130.2

יסוד המעלה- סונול ישראל 

אחים פחימה

תחנת דלק סונול- בני מחמוד עלי אבראהי 

מחלבת פקיעין סאלח זין אלדין



חרמון בעמ תח. א.ס.א

אכסניות נוער

צפת- שופר סל 



תחנת דלק מיטב חצור

מסעדת הר מירון

אחוזת דוברובין

שחאדה עיסא סמעאן



Mo מוליבדנוםV ונדיוםBe בריליוםCo קובלטLi ליתיוםSn בדילAg כסףCd קדמיום

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.150.50.510.320.10.1

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

44444444

0.020.020.020.020.020.020.020.02

0.020.020.020.020.020.020.020.02

0.020.020.020.020.020.020.020.02

0.020.020.020.020.020.020.020.02

תחנת תדלוק פז

(מחמד סעיד חיר)בית חולים נוה גליל 

רושרוש רביע

מ``גבינות המאירי צפת בע



רוקנשטיין אינגבורג

דור אלון ניהול מתחמי

מ``נסיס בע`אוטופיה ג

מ"קניון פקיעין בע



הנסיך ייצור טחינה הנסיך

בן יאיר חגי

מלון רון



Mn מנגן

Al אלומיניום 

בדיל Snליתיום Liקובלט Coבריליום Beונדיום Vמוליבדנום Mo(חמרן)

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

1250.150.50.510.32

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

44444444

0.0410.020.020.020.020.020.02

0.162.830.020.020.020.020.020.02

0.0710.020.020.020.020.020.02

עבאס מוכלס א

חרט הגליל בעמ גיגי

(אורחן פלהדרין)הרבצת תורה 

מ``עוף ראפע בע



מחמד סאלח עאמר

(מלון תל אביב)אסנט הייבטים 

דלק מנטה חצור

מלון כנען ספא/ח מאוחדת "קופ



Be בריליוםCo קובלטLi ליתיוםSn בדילAg כסףCd קדמיוםNa נתרן ב ICP

B בורון ב 

ICP

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.510.320.10.12301.5

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

44444444

0.020.020.020.020.020.0214.30.2

0.020.020.020.020.020.0213.90.2

0.020.020.020.020.020.0232.40.75

מלון רימונים/מלון הכשרת הישוב

(בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 

(וילה גליליי)מ ``הר כנען אירוח כפרי בע

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות 



(תחנתת דלק בקניון חצור)דור אלון ניהול מתחמים

פרי הגליל

מ"עוף טרי ובריא בע



אבו זיד אולם חתונות

גמאל נעים עאמר

ישיבת חינוך לנוער



Mo מוליבדנוםV ונדיוםBe בריליוםCo קובלטLi ליתיוםSn בדילAg כסףCd קדמיום

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.150.50.510.320.10.1

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

88888888

0.020.030.020.020.020.020.020.02

0.020.020.020.020.020.020.020.02

0.020.020.020.020.020.020.020.02

0.020.020.020.020.020.020.020.02

עסאם טנוס טנוס

תחנת דלק פז/מ"אופק השקעות בע

בית חולים זיו

(מרכזי לשעבר)מ "ד הגליל בע"בס



מסעדת הארזים

אבראהים פריד עלי

טן חברה לדלק בעמ

תחנת דלק מיטב צפת



Mn מנגן

Al אלומיניום 

בדיל Snליתיום Liקובלט Coבריליום Beונדיום Vמוליבדנום Mo(חמרן)

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

1250.150.50.510.32

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

44444444

0.0210.020.020.020.020.020.02

0.0210.020.020.020.020.020.02

0.0210.020.020.020.020.020.02

0.0210.020.020.020.020.020.02

בית ספר לרפואה

פז חברת נפט בעמ

מ"שמן הצפון בע

מכבסה- אי סלימאן בעמ 



בייגל בייגל ורד הגליל

סונול צפת- תחנת דלק 

(מחלבת קדוש)קדוש יואב וטלי 



(זהרה אנטון אליאס)מסעדת אליאלי 

(מקדונלדס)אלוניאל בעמ 

אולמי פנינת הגליל- אסולין פנחס 

שטראוס גרופ





טן חברה לדלק בעמ

(סופר דג)נחמן כפיר 

מחלבת ראמה בני סובחי

אחוזות בגליל



P זרחן כללי ב 

ICP

-ICPבריום 

Ba סידןICP-Ca מגנזיוםICP-Mg גופריתICP-S אנטימוןICP-Sb

-ICP (צורן)סיליקה 

Si

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

15

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

4444444

5.290.11922573.30.025.3

0.20.0666.824.34.680.024.29

1.640.0411.622.450.022.08

יסוד המעלה- סונול ישראל 

אחים פחימה

תחנת דלק סונול- בני מחמוד עלי אבראהי 

מחלבת פקיעין סאלח זין אלדין



חרמון בעמ תח. א.ס.א

אכסניות נוער

צפת- שופר סל 



תחנת דלק מיטב חצור

מסעדת הר מירון

אחוזת דוברובין

שחאדה עיסא סמעאן



Na נתרן ב ICPB בורון ב ICP

P זרחן כללי ב 

ICP בריוםICP-Ba סידןICP-Ca מגנזיוםICP-Mg גופריתICP-S

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

2301.515

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

4444444

70.70.21.410.187.330.77.67

1340.24.320.0799.636.214.6

66.50.28.520.0710335.59.75

93.30.26.040.0683.328.511.5

תחנת תדלוק פז

(מחמד סעיד חיר)בית חולים נוה גליל 

רושרוש רביע

מ``גבינות המאירי צפת בע



רוקנשטיין אינגבורג

דור אלון ניהול מתחמי

מ``נסיס בע`אוטופיה ג

מ"קניון פקיעין בע



הנסיך ייצור טחינה הנסיך

בן יאיר חגי

מלון רון



Ag כסףCd קדמיוםNa נתרן ב ICPB בורון ב ICP

P זרחן כללי ב 

ICP בריוםICP-Ba סידןICP-Ca

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.10.12301.515

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

4444444

0.020.0254.90.367.630.166.4

0.020.02510.3711.10.1889.8

0.020.021120.210.70.0979.4

עבאס מוכלס א

חרט הגליל בעמ גיגי

(אורחן פלהדרין)הרבצת תורה 

מ``עוף ראפע בע



מחמד סאלח עאמר

(מלון תל אביב)אסנט הייבטים 

דלק מנטה חצור

מלון כנען ספא/ח מאוחדת "קופ



P זרחן כללי ב 

ICP

-ICPבריום 

Ba סידןICP-Ca מגנזיוםICP-Mg גופריתICP-S אנטימוןICP-Sb

-ICP (צורן)סיליקה 

Si

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

15

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

4444444

0.20.0662.425.34.560.025.25

0.710.0662.724.44.850.024.96

8.980.3121.43.054.410.022.97

מלון רימונים/מלון הכשרת הישוב

(בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 

(וילה גליליי)מ ``הר כנען אירוח כפרי בע

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות 



(תחנתת דלק בקניון חצור)דור אלון ניהול מתחמים

פרי הגליל

מ"עוף טרי ובריא בע



אבו זיד אולם חתונות

גמאל נעים עאמר

ישיבת חינוך לנוער



Na נתרן ב ICPB בורון ב ICP

P זרחן כללי ב 

ICP בריוםICP-Ba סידןICP-Ca מגנזיוםICP-Mg גופריתICP-S

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

2301.515

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

8888888

34.30.212.90.2122328.811.7

45.60.27.850.0660.825.716.2

42.30.27.420.0561.524.410.7

42.70.220.50.0662.725.514.3

עסאם טנוס טנוס

תחנת דלק פז/מ"אופק השקעות בע

בית חולים זיו

(מרכזי לשעבר)מ "ד הגליל בע"בס



מסעדת הארזים

אבראהים פריד עלי

טן חברה לדלק בעמ

תחנת דלק מיטב צפת



Ag כסףCd קדמיוםNa נתרן ב ICPB בורון ב ICP

P זרחן כללי ב 

ICP בריוםICP-Ba סידןICP-Ca

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

0.10.12301.515

חטףחטףחטףחטףחטףחטףחטף

4444444

0.020.0213.80.20.20.161.6

0.020.0219.60.20.20.0659.3

0.020.0216.50.20.210.0560.9

0.020.0222.50.21.90.0662.7

בית ספר לרפואה

פז חברת נפט בעמ

מ"שמן הצפון בע

מכבסה- אי סלימאן בעמ 



בייגל בייגל ורד הגליל

סונול צפת- תחנת דלק 

(מחלבת קדוש)קדוש יואב וטלי 



(זהרה אנטון אליאס)מסעדת אליאלי 

(מקדונלדס)אלוניאל בעמ 

אולמי פנינת הגליל- אסולין פנחס 

שטראוס גרופ





טן חברה לדלק בעמ

(סופר דג)נחמן כפיר 

מחלבת ראמה בני סובחי

אחוזות בגליל



מוצקים נדיפים VSSמוצקים מרחפים icp - kTSS-105אשלגן ICP-Tiטיטניום ICP-Srסטרונציום 

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

400

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

0.380.024.478061

0.290.022.022.52.5

0.030.0324227

יסוד המעלה- סונול ישראל 

אחים פחימה

תחנת דלק סונול- בני מחמוד עלי אבראהי 

מחלבת פקיעין סאלח זין אלדין



חרמון בעמ תח. א.ס.א

אכסניות נוער

צפת- שופר סל 



תחנת דלק מיטב חצור

מסעדת הר מירון

אחוזת דוברובין

שחאדה עיסא סמעאן



ICP-Sbאנטימון 

-ICP (צורן)סיליקה 

Si סטרונציוםICP-Sr טיטניוםICP-Ti אשלגןicp - kכלורידים

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

430

חטףחטףחטףחטףחטףחטף

444444

0.026.650.230.027.73112

0.026.540.250.0216.9227

0.026.10.250.0212.8157

0.024.040.20.0243.8110

תחנת תדלוק פז

(מחמד סעיד חיר)בית חולים נוה גליל 

רושרוש רביע

מ``גבינות המאירי צפת בע



רוקנשטיין אינגבורג

דור אלון ניהול מתחמי

מ``נסיס בע`אוטופיה ג

מ"קניון פקיעין בע



הנסיך ייצור טחינה הנסיך

בן יאיר חגי

מלון רון



ICP-Tiטיטניום ICP-Srסטרונציום ICP-Si (צורן)סיליקה ICP-Sbאנטימון ICP-Sגופרית ICP-Mgמגנזיום 

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

חטףחטףחטףחטףחטףחטף

444444

24.510.20.026.830.270.02

29.411.70.026.330.370.14

29.9160.026.530.350.02

עבאס מוכלס א

חרט הגליל בעמ גיגי

(אורחן פלהדרין)הרבצת תורה 

מ``עוף ראפע בע



מחמד סאלח עאמר

(מלון תל אביב)אסנט הייבטים 

דלק מנטה חצור

מלון כנען ספא/ח מאוחדת "קופ



מוצקים נדיפים VSSמוצקים מרחפים icp - kTSS-105אשלגן ICP-Tiטיטניום ICP-Srסטרונציום 

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

400

חטףחטףחטףחטףחטף

44444

0.310.022.6133

0.290.023.162.52.5

0.060.154.0612164

מלון רימונים/מלון הכשרת הישוב

(בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 

(וילה גליליי)מ ``הר כנען אירוח כפרי בע

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות 



(תחנתת דלק בקניון חצור)דור אלון ניהול מתחמים

פרי הגליל

מ"עוף טרי ובריא בע



אבו זיד אולם חתונות

גמאל נעים עאמר

ישיבת חינוך לנוער



ICP-Sbאנטימון 

-ICP (צורן)סיליקה 

Si סטרונציוםICP-Sr טיטניוםICP-Ti אשלגןicp - kכלורידים

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

430

חטףחטףחטףחטףחטףחטף

888888

0.026.540.510.1125.566

0.023.40.280.0218.565

0.027.210.260.0222.886

0.022.350.30.0224.774

עסאם טנוס טנוס

תחנת דלק פז/מ"אופק השקעות בע

בית חולים זיו

(מרכזי לשעבר)מ "ד הגליל בע"בס



מסעדת הארזים

אבראהים פריד עלי

טן חברה לדלק בעמ

תחנת דלק מיטב צפת



ICP-Tiטיטניום ICP-Srסטרונציום ICP-Si (צורן)סיליקה ICP-Sbאנטימון ICP-Sגופרית ICP-Mgמגנזיום 

mg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/Lmg/L

חטףחטףחטףחטףחטףחטף

444444

23.24.140.025.550.260.02

24.65.060.025.250.290.02

24.74.640.027.520.270.02

24.26.180.026.540.270.02

בית ספר לרפואה

פז חברת נפט בעמ

מ"שמן הצפון בע

מכבסה- אי סלימאן בעמ 



בייגל בייגל ורד הגליל

סונול צפת- תחנת דלק 

(מחלבת קדוש)קדוש יואב וטלי 



(זהרה אנטון אליאס)מסעדת אליאלי 

(מקדונלדס)אלוניאל בעמ 

אולמי פנינת הגליל- אסולין פנחס 

שטראוס גרופ





טן חברה לדלק בעמ

(סופר דג)נחמן כפיר 

מחלבת ראמה בני סובחי

אחוזות בגליל



יסוד המעלה- סונול ישראל 

אחים פחימה

תחנת דלק סונול- בני מחמוד עלי אבראהי 

מחלבת פקיעין סאלח זין אלדין



חרמון בעמ תח. א.ס.א

אכסניות נוער

צפת- שופר סל 



תחנת דלק מיטב חצור

מסעדת הר מירון

אחוזת דוברובין

שחאדה עיסא סמעאן



PHדטרגנט קשה נוניונידטרגנט אניוני

mg/Lmg/Lללא

10401

6

חטףחטףחטף

444

6.4432.64.69

6.8939.69.3

6.814.21.24

6.513.25136.75

תחנת תדלוק פז

(מחמד סעיד חיר)בית חולים נוה גליל 

רושרוש רביע

מ``גבינות המאירי צפת בע



רוקנשטיין אינגבורג

דור אלון ניהול מתחמי

מ``נסיס בע`אוטופיה ג

מ"קניון פקיעין בע



הנסיך ייצור טחינה הנסיך

בן יאיר חגי

מלון רון



icp - kאשלגן 

mg/L

חטף

4

25.3

22.4

35.5

עבאס מוכלס א

חרט הגליל בעמ גיגי

(אורחן פלהדרין)הרבצת תורה 

מ``עוף ראפע בע



מחמד סאלח עאמר

(מלון תל אביב)אסנט הייבטים 

דלק מנטה חצור

מלון כנען ספא/ח מאוחדת "קופ



מלון רימונים/מלון הכשרת הישוב

(בן לולו אבנר)מוסך לב הגליל 

(וילה גליליי)מ ``הר כנען אירוח כפרי בע

מ"בע (1981)ישרוטל ניהול מלונות 



(תחנתת דלק בקניון חצור)דור אלון ניהול מתחמים

פרי הגליל

מ"עוף טרי ובריא בע



אבו זיד אולם חתונות

גמאל נעים עאמר

ישיבת חינוך לנוער



PHדטרגנט קשה נוניונידטרגנט אניוני

mg/Lmg/Lללא

10401

6

חטףחטףחטף

888

8.065.40.2

7.2934.54.98

7.0519.61.65

7.678.42.92

עסאם טנוס טנוס

תחנת דלק פז/מ"אופק השקעות בע

בית חולים זיו

(מרכזי לשעבר)מ "ד הגליל בע"בס



מסעדת הארזים

אבראהים פריד עלי

טן חברה לדלק בעמ

תחנת דלק מיטב צפת



icp - kPHאשלגן 

mg/Lללא

10

6

חטףחטף

44

2.056.88

2.55

2.27

9.387.6

בית ספר לרפואה

פז חברת נפט בעמ

מ"שמן הצפון בע

מכבסה- אי סלימאן בעמ 



בייגל בייגל ורד הגליל

סונול צפת- תחנת דלק 

(מחלבת קדוש)קדוש יואב וטלי 



(זהרה אנטון אליאס)מסעדת אליאלי 

(מקדונלדס)אלוניאל בעמ 

אולמי פנינת הגליל- אסולין פנחס 

שטראוס גרופ




