צירוף הסכמת מפעיל
המט"ש:
צירוף טענות המפעלים
בעניין תוכנית הניטור:

תאריך הגשת התכנית:
שם עורך התכנית:

שם בית העסק

נכלל בתוכנית הניטור
)יש לבחור מתוך רשימה(

מגזר תעשייתי
)יש לבחור מתוך רשימה(

גרסה :מרץ 2020

צריכת מים
שנתית )מ"ק(

כתובת

צריכת מים
יומית ממוצעת
)מ"ק(

מס' דיגומים
מזערי בשנה ע"פ
הכללים
)מילוי אוטומטי ע"פ
האמור הכללים(

תדירות דיגום
שנתית מתוכננת
)יודגש ויוסבר
בעמודת "הערות"
במידה ושונה

נקודת דיגום
ע"פ הכללים
)מילוי אוטומטי
ע"פ האמור
הכללים(

נקודת דיגום מתוכננת
)יודגש ויוסבר בעמודת
"הערות" במידה ושונה
מהאמור בכללים(

פרמטרים לבדיקה
ע"פ הכללים
)מילוי אוטומטי ע"פ
האמור בכללים(

פרמטרים מתוכננים
לבדיקה
)יודגש ויוסבר
בעמודת "הערות"
במידה ושונה

סוג
הדיגום
)חטף ו/או
מורכב (

תדירות דיגום
שנתית בתוכנית
הערות
קודמת )למילוי
עבור מפעלים
בתדירות קטנה מ4 -

אורדע פרי ט

כן

בתי דפוס

פארן  1ת.ד  36יב ה

1405

3.85

4

2

זרם תעשייתי
אחוד

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
כלל מוצקים מרחפים
סריקת מתכות
כבדות ,(TSS) ,COD, TSS ,הגבה ),(PH
 ,pH, VSSכלורידים כלורידים ,סריקת
מתכות ב  ,ICP -שמן
מי רלי

חטף

2

קוראסו ט שיווק  2001בע"מ

כן

מפעלי מזון ומשקאות

פארן  1ת.ד  13171יב ה

338

0.93

4

2

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
שמ ים ושומ ים,
 ,TSS, pH, CODכלל מוצקים מרחפים
כלורידים ,תרן ,ח קן ) ,(TSSח קן קלדהל
קיילדל ) ,(TKNזרחן ) ,(TKNזרחן כ ,P -
כללי ,סולפיד מומס הגבה ) ,(PHשמ ים
ושומ ים כללי,
)ביקבים(
כלורידים ,תרן

חטף

2

עולם הפרי

כן

מפעלי מזון ומשקאות

שידלובסקי  1יב ה ת.ד
 13135יב ה

7060

19.34

4

4

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
שמ ים ושומ ים,
 ,TSS, pH, CODכלל מוצקים מרחפים
כלורידים ,תרן ,ח קן ) ,(TSSח קן קלדהל
קיילדל ) ,(TKNזרחן ) ,(TKNזרחן כ ,P -
כללי ,סולפיד מומס הגבה ) ,(PHשמ ים
ושומ ים כללי,
)ביקבים(
כלורידים ,תרן

חטף

פרוטרום

כן

מפעלי כימיה )צריכת
מים קט ה מ5000-
מ"ק/ש ה(

פארן  ,4ב ין  10ת.ד 13264
יב ה

452

1.24

6

4

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

עד היום לא מצאה
הזרמת שפכים-
ותר בתכ ית
ה יטור לצורך
מעקב בלבד

סוג נקודת דיגום
)יש לבחור מתוך
רשימה(

שם הנקודה

ח.פ .מפעל

ק' 1

520036054

שוחה זרם יחיד

ק' 1

513182501

שוחה זרם יחיד

בחצר האחורית של המפעל
מול אורדע פרי ט לאחר
מפריד השמן

ק' 1

515152312

זרם ספציפי לתוך
שוחה

לאחר מפריד השמן בחצר
האחורית בין חביות המוצר
המוגמר

175052

דיגום חטף ,צריכת
סריקת מתכות
כבדות ,COD, BOD ,חמצן כימית ),(COD
שמן מי רלי ,TSS ,כלל מוצקים מרחפים
) ,(TSSח קן קלדהל
,VSS , pH
) ,(TKNזרחן כ ,P -
פחמימ ים הלוג ים
הגבה ) ,(PHיחס
מומסים ),(DOX
ח קן קיילדל ),VSS/TSS, VSS ,(TKN
כלורידים,BOD ,
זרחן כללי ,בדיקת
סריקת מתכות ב -
חומרי הדברה לפי
 ,ICPשמן מי רלי
הע יין ,כלורידים

חטף

ק' 1

510132939

שוחה זרם יחיד

בורקס הבלקן לחם )מאפה הבלקן

כן

מפעלי מזון ומשקאות

רחוב חידקל  ,10ביתן ,5
יב ה 81226

2705

7.41

4

4

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
שמ ים ושומ ים,
 ,TSS, pH, CODכלל מוצקים מרחפים
כלורידים ,תרן ,ח קן ) ,(TSSח קן קלדהל
קיילדל ) ,(TKNזרחן ) ,(TKNזרחן כ ,P -
כללי ,סולפיד מומס הגבה ) ,(PHשמ ים
ושומ ים כללי,
)ביקבים(
כלורידים ,תרן

חטף

ק' 1

511325573

תא דיגום

פרמה קוסמטיקס

כן

קוסמטיקה ותמרוקים
)צריכת מים גדולה מ-
 1,000מ"ק/ש ה(

ירים  4ת"א

2495

6.8

6

4

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
 ,BOD, CODשמן
כלל מוצקים מרחפים
מי רלי,pH, VSS ,
) ,(TSSח קן קלדהל
 ,TSSפחמימ ים
) ,(TKNזרחן כ ,P -
הלוג ים מומסים
הגבה ) ,(PHיחס
) ,(DOXח קן קיילדל
,VSS/TSS, VSS
) ,(TKNזרחן כללי,
כלורידים,BOD ,
כלורידים ,בורון
סריקת מתכות ב -
 ,ICPשמן מי רלי

חטף

לידר חפצי חן

כן

מפעלי ציפוי מתכות
וטיפול פ י שטח

פארן  2יב ה

214

0.59

6

4

זרם תעשייתי
אחוד

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

דיגום חטף ,צריכת
סריקת מתכות
חמצן כימית ),(COD
כבדות,TSS, VSS,
כלל מוצקים מרחפים
שמן מי רלי )במידה
) ,(TSSהגבה ),(PH
וקיים עיבוד שבבי(,
כלל מוצקים מרחפים
 ,pHכלורידים,
)ציפוי מתכות( ,יחס
סולפאט ,סולפיד
,VSS/TSS, VSS
מומס ,כלל פחמימ ים
סולפאטים,
הלוג ים מומסים
כלורידים,BOD ,
) ,(DOXציא ידים,
סריקת מתכות ב -
COD
 ,ICPשמן מי רלי

חטף

גימור מתכות

כן

מפעלי ציפוי מתכות
וטיפול פ י שטח

הירדן  1ת.ד  231יב ה
81101

2787

7.64

6

6

זרם תעשייתי
אחוד

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
כלל מוצקים מרחפים
) ,(TSSהגבה ),(PH
סריקת מתכות
כלל פחממ ים
כבדות,TSS, VSS,
הלוג ים מומסים
שמן מי רלי )במידה
וקיים עיבוד שבבי( ,(DOX) ,כלל מוצקים
מרחפים )ציפוי
 ,pHכלורידים,
מתכות( ,יחס
סולפאט ,סולפיד
מומס ,כלל פחמימ ים ,VSS/TSS, VSS
סולפיד מומס,
הלוג ים מומסים
סולפאטים,
) ,(DOXציא ידים,
כלורידים,BOD ,
COD
סריקת מתכות ב -
 ,ICPציא ידים ,שמן
מי רלי

חטף

שיק קוסמטיקה מפעל חדש

כן

קוסמטיקה ותמרוקים
)צריכת מים גדולה מ-
 1,000מ"ק/ש ה(

הירקון  28 - 26יב ה

3441

9.4

6

4

זרם תעשייתי
אחוד

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
 ,BOD, CODשמן
כלל מוצקים מרחפים
מי רלי,pH, VSS ,
) ,(TSSח קן קלדהל
 ,TSSפחמימ ים
) ,(TKNזרחן כ ,P -
הלוג ים מומסים
הגבה ,(PH), VSS
) ,(DOXח קן קיילדל
כלורידים ,בורון,
) ,(TKNזרחן כללי,
 ,BODסריקת
כלורידים ,בורון
מתכות ב ,ICP -
שמן מי רלי

חטף

אחים סעדי

כן

מפעלי ציפוי מתכות
וטיפול פ י שטח

החידקל  1ת.ד  67יב ה

5756

15.8

6

4

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
סריקת מתכות
חמצן כימית ),(COD
כבדות,TSS, VSS,
כלל מוצקים מרחפים
שמן מי רלי )במידה
) ,(TSSהגבה ),(PH
וקיים עיבוד שבבי(,
כלל מוצקים מרחפים
 ,pHכלורידים,
)ציפוי מתכות( ,יחס
סולפאט ,סולפיד
,VSS/TSS, VSS
מומס ,כלל פחמימ ים
סולפאטים,
הלוג ים מומסים
כלורידים,BOD ,
) ,(DOXציא ידים,
סריקת מתכות ב -
COD
 ,ICPשמן מי רלי

חטף

ק' 1

4

בית העסק אי ו
מזרים שפכים על פי
רוב .מצוי בתכ ית
ה יטור לצורך בקרה
בלבד.

תיאור נקודת דיגום מילוי
טקסט חופשי

תדירות דיגום
בחודשים )ימולא
ע"י ממונה סביבה(

ק' 1

בית העסק אי ו
אמור להזרים
שפכים אל מערכת
הביוב .דגם לצורך
בקרה ב קודה
הכללית..

ק' 1

לא מצאה שוחה
המאחדת את כלל
הזרמים הס יטריים
בלבד ,פח גדול
מהשפכים מפו ים
מן האתר

ק' 1

ק' 1

510994874

511882318

510509045

511383648

515175529

זרם ספציפי לתוך
שוחה

זרם שפך כמפל
לשוחה

זרם ספציפי לתוך
שוחה

X

Y

ח.פ .מט"ש

שם מט"ש קולט

בחצר האחורית של מפעל
ייצור הקרטון ,מול בור
האיגום

175452

644591

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

175385

644550

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

644078

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

ח.פ .יצרן שפכים

מפריד השמ ים מצא מימין
לב ין ) 10בין ש י ב יי ים(

175174

644406

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

תא דיגום קטן ,ביציאה
ממפריד השומ ים

175355

644205

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

קודת הדיגום מצאת בחצר
המפעל משמאל לכ יסה
הראשית לאחר מפריד
השמ ים

בשוחת החיבור של המפעל
לביוב הציבורי ה מצאת
ממול לכ יסה למפעל

השוחה משותפת לד.ח.ס
ולמפעל ו מצאת משמאל
לכ יסה לד.ח.ס על הכביש
שוחת ברזל .יש לדגום רק את
הזרם המגיע מכיוון מפעל
גימור

ה קודה מצאת בחזית
המב ה  -פו ים שמאלה בשער
כלל הזרמים בשוחה
הכ יסה הראשי ,בצמוד לגדר
הצמודה לרחוב

ברז דיגום

תהליך טיפול במפעל
)יש לבחור מתוך
רשימה(

ברז דיגום לאחר מתקן
הטיפול בשפכים המפעלי
בחצר האחורית של המפעל

175522

174985

175452

175473

175227

644927

644518

643784

645061

644170

514291566

514291566

514291566

514291566

514291566

מכון טיהור יב ה

מכון טיהור יב ה

מכון טיהור יב ה

514291566

514291566

514291566

מכון טיהור יב ה

מכון טיהור יב ה

514291566

מספר הנקודה לדיווח
למערכת )ימולא ע"י
ממונה סביבה(

מספר אתר
סביבתי של
המפעל )ימולא ע"י
ממונה סביבה(

מרכז גרעי י שורק

כן

מפעל ביטחו י המייצר,
מעבד או משתמש בחומר
פץ

דרך הים מיקוד 81800

28439

77.9

4

4

זרם תעשייתי
אחוד

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

דיגום חטף ,צריכת
וכחות חומרי פץ,
חמצן כימית ),(COD
 ,pHשמן מי רלי
 ,COD, TSS, VSS,כלל מוצקים מרחפים
) ,(TSSהגבה ),(PH
סריקת מתכות
יחס ,VSS/TSS
כבדות ,כלל
 ,VSSכלורידים,
פחמימ ים הלוג ים
סריקת מתכות ב -
מומסים ),(DOX
 ,ICPשמן מי רלי
כלורידים ,ציא ידים

חטף

קו דיטוריית אביב

כן

מפעלי מזון ומשקאות

שידלובסקי  1ת.ד 13088
יב ה

8153

22.34

4

2

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
שמ ים ושומ ים,
 ,TSS, pH, CODכלל מוצקים מרחפים
כלורידים ,תרן ,ח קן ) ,(TSSח קן קלדהל
קיילדל ) ,(TKNזרחן ) ,(TKNזרחן כ ,P -
כללי ,סולפיד מומס הגבה ) ,(PHשמ ים
ושומ ים כללי,
)ביקבים(
כלורידים ,תרן

חטף

2

אורבוטק

כן

אחר  -פרט

ת.ד  215יב ה 81101

23047

63.1

-

3

-

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
כלל מוצקים מרחפים
) ,(TSSח קן קלדהל
) ,(TKNזרחן כ ,P -
הגבה ),(PH
כלורידים,BOD ,
סריקת מתכות ב -
 ,ICPשמן מי רלי

חטף

3

מאפה הבלקן

כן

מפעלי מזון ומשקאות

החידקל  10יב ה 81226

3349

9.18

4

4

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
שמ ים ושומ ים,
 ,TSS, pH, CODכלל מוצקים מרחפים
כלורידים ,תרן ,ח קן ) ,(TSSח קן קלדהל
קיילדל ) ,(TKNזרחן ) ,(TKNזרחן כ ,P -
כללי ,סולפיד מומס הגבה ) ,(PHשמ ים
ושומ ים כללי,
)ביקבים(
כלורידים ,תרן

חטף

מולטילוק

כן

מפעלי ציפוי מתכות
וטיפול פ י שטח

ת.ד  465יב ה

5659

15.5

6

4

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום מורכב לפי זמן,
צריכת חמצן כימית
סריקת מתכות
כבדות ,(COD) ,TSS, VSS,כלל מוצקים
שמן מי רלי )במידה מרחפים ) ,(TSSהגבה
) ,(PHכלל מוצקים
וקיים עיבוד שבבי(,
מורכב לפי
מרחפים )ציפוי
 ,pHכלורידים,
זמן
מתכות( ,יחס
סולפאט ,סולפיד
מומס ,כלל פחמימ ים ,VSS/TSS, VSS
סולפאטים,
הלוג ים מומסים
כלורידים,BOD ,
) ,(DOXציא ידים,
סריקת מתכות ב -
COD
 ,ICPשמן מי רלי

אורמת מערכות

כן

אחר  -פרט

דרך שידלובסקי ,א .ת חדש
 ,1ת.ד  68יב ה 81100

15150

41.5

-

2

-

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

סטילקוט

כן

מפעלי ציפוי מתכות
וטיפול פ י שטח

חידקל  9גב ים  14ת.ד 319
יב ה

-

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
כלל מוצקים מרחפים
) ,(TSSהגבה ),(PH
יחס ,VSS/TSS
 ,VSSסולפאטים,
כלורידים,BOD ,
סריקת מתכות ב -
 ,ICPשמן מי רלי

חטף

0

6

4

זרם תעשייתי
אחוד

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

דיגום חטף ,צריכת
סריקת מתכות
חמצן כימית ),(COD
כבדות,TSS, VSS,
כלל מוצקים מרחפים
שמן מי רלי )במידה
) ,(TSSהגבה ),(PH
וקיים עיבוד שבבי(,
כלל מוצקים מרחפים
 ,pHכלורידים,
)ציפוי מתכות( ,יחס
סולפאט ,סולפיד
,VSS/TSS, VSS
מומס ,כלל פחמימ ים
סולפאטים,
הלוג ים מומסים
כלורידים,BOD ,
) ,(DOXציא ידים,
סריקת מתכות ב -
COD
 ,ICPשמן מי רלי

חטף

פלג יא

כן

מפעלי ציפוי מתכות
וטיפול פ י שטח

חל ש יר  6א.ת צפו י ת.ד
 13150יב ה 81224

4921

13.5

6

4

זרם תעשייתי
אחוד

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

סריקת מתכות
דיגום חטף ,צריכת
כבדות,TSS, VSS,
חמצן כימית ),(COD
שמן מי רלי )במידה
כלל מוצקים מרחפים
וקיים עיבוד שבבי(,
) ,(TSSהגבה ),(PH
 ,pHכלורידים,
יחס ,VSS/TSS
סולפאט ,סולפיד
 ,VSSסולפאטים,
מומס ,כלל פחמימ ים
כלורידים,BOD ,
הלוג ים מומסים
סריקת מתכות ב -
) ,(DOXציא ידים,
 ,ICPשמן מי רלי
COD

חטף

מאפיית העיר

כן

מפעלי מזון ומשקאות

פארן  2ת.ד  13162יב ה
81228

1949

5.34

4

2

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
שמ ים ושומ ים,
 ,TSS, pH, CODכלל מוצקים מרחפים
כלורידים ,תרן ,ח קן ) ,(TSSח קן קלדהל
קיילדל ) ,(TKNזרחן ) ,(TKNזרחן כ ,P -
כללי ,סולפיד מומס הגבה ) ,(PHשמ ים
ושומ ים כללי,
)ביקבים(
כלורידים ,תרן

חטף

צ.י תעשיות מזון )כפיר(

כן

מפעל תעשייתי – מזון

הקישון  6ת.ד  99יב ה

13009

35.6

4

8

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
שמ ים ושומ ים,
כלל מוצקים מרחפים
,VSS, TSS, pH
) ,(TSSח קן קלדהל
,COD, BOD5
) ,(TKNזרחן כ ,P -
כלורידים ,תרן ,ח קן
הגבה ) ,(PHשמ ים
קיילדל ) ,(TKNזרחן
ושומ ים כללי ,יחס
כללי ,סריקת מתכות
,VSS/TSS, VSS
כבדות
כלורידים ,תרן,
BOD

חטף

גדעון קוסמטיקס

כן

קוסמטיקה ותמרוקים
)צריכת מים גדולה מ-
 1,000מ"ק/ש ה(

שידלובסקי  1ת.ד 16052
יב ה

2815

7.7

6

2

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
 ,BOD, CODשמן כלל מוצקים מרחפים
) ,(TSSח קן קלדהל
מי רלי,pH, VSS ,
) ,(TKNזרחן כ ,P -
 ,TSSפחמימ ים
הגבה ) ,(PHיחס
הלוג ים מומסים
) ,(DOXח קן קיילדל ,VSS/TSS, VSS
כלורידים ,בורון,
) ,(TKNזרחן כללי,
 ,BODסריקת
כלורידים ,בורון
מתכות ב ,ICP -
שמן מי רלי

חטף

-

לא מצאה שוחה
המאחדת את כלל
הזרמים הס יטריים
בלבד.

ברז דיגום

בתוך מכון טיהור יב ה ,ברז
דיגום היוצא מכ יסה של
שפכי המפעל למט"ש

173755

644881

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

ק' 1

512367244

זרם ספציפי לתוך
שוחה

אחרי מפריד השמן ולפ י
החיבור לביוב הציבורי.
ה קודה ממוקמת על
המדרכה לפ י רמפת כ יסת
ספקים.

174975

644178

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

ק' 1

520035213

שוחה זרם יחיד

מצד שמאל לשער כ יסת
ספקים למפעל ,בין השיחים

175137

643938

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

ק' 1

511325573

ברז דיגום

ברז דיגום ביציאה ממתקן
טיפול שפכים של המפעל

175355

644205

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

ק' 1

ק' 1

2

ק' 1

511375768

511597239

לא מצאה שוחה
המאחדת את כלל
הזרמים
התעשייתיים

ק' 1

לא מצאה שוחה
המאחדת את כלל
הזרמים
התעשייתיים

ק' 1

520038654

ק' 1

512654450

2

לא קיים חשש
להימצאות מתכות

2

926109992

512407008

ק' 1

ק' 1

שוחה זרם יחיד

שוחה זרם יחיד

זרם ספציפי לתוך
שוחה

בצד המזרחי של המפעל
בסמוך למכולת פי וי מתכות
ליד שלט קודת דיגום

175298

מימין לשער כ יסת ספקים

כלל הזרמים בשוחה מאחורי שער כ יסת ספקים

זרם שפך כמפל
לשוחה

ברז דיגום

513431478

שוחה מאספת אחרי מתקן
טיפול ולפ י ההזרמה לביוב
העירו י ,מצא בחדר טיפול
בשפכים בתוך מב ה המפעל

175853

זרם ספציפי לתוך
שוחה

מול דלת הכ יסה למפעל
בשטח הח יה לאחר מפריד
השמן ובור איזון PH

175413

641557

644840

644084

514291566

514291566

514291566

מכון טיהור יב ה

מכון טיהור יב ה

מכון טיהור יב ה

514291566

514291566

514291566

175353

645282

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

175075

644482

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

ברז דיגום ביציאה ממתקן
הטיפול של המפעל

643731

בחצר המפעל משמאל למב ה
מול כ יסת ספקים לאולם
הייצור לאחר מפריד השמן

175041

175056

644427

514291566

514291566

מכון טיהור יב ה

מכון טיהור יב ה

514291566

514291566

ד.ח.ס תח ת מעבר יב ה

כן

תח ות מעבר )אשפה(

הירדן  1ת.ד  170יב ה
81101

4196

11.5

4

4

זרם כללי

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
שמן מי רלי ,שמ ים כלל מוצקים מרחפים
) ,(TSSח קן קלדהל
ושומ ים ,סריקת
מתכות כבדות ,(TKN) COD ,זרחן כ ,P -
הגבה ) ,(PHשמ ים
,BOD,TSS , VSS,
ושומ ים כללי ,יחס
 ,pHח קן קיילדל
,VSS/TSS, VSS
) ,(TKNזרחן כללי,
סולפיד מומס,
כלורידים ,סולפיד
כלורידים,BOD ,
מומס
סריקת מתכות ב -
 ,ICPשמן מי רלי

חטף

גבי שואף

כן

אחר  -פרט

הירקון  34ת.ד  447יב ה
81227

1430

3.9

-

2

-

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
כלל מוצקים מרחפים
) ,(TSSח קן קלדהל
) ,(TKNזרחן כ ,P -
הגבה ) ,(PHיחס
,VSS/TSS, VSS
כלורידים,BOD ,
סריקת מתכות ב -
 ,ICPשמן מי רלי

חטף

מעד ות

כן

מפעל תעשייתי – מזון

הרצל  63ת.ד  80גן יב ה
70800

55867

153.1

4

4

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
שמ ים ושומ ים,
כלל מוצקים מרחפים
,VSS, TSS, pH
) ,(TSSח קן קלדהל
,COD, BOD5
) ,(TKNזרחן כ ,P -
כלורידים ,תרן ,ח קן
הגבה ) ,(PHשמ ים
קיילדל ) ,(TKNזרחן
ושומ ים כללי ,יחס
כללי ,סריקת מתכות
,VSS/TSS, VSS
כבדות
כלורידים ,תרן,
BOD

חטף

עדיה

כן

אולמות אירועים,
מסעדות ,ק יו ים

שידלובסקי  3יב ה ,רע ן 2
ת"א ת.ד 13365

13676

37.5

4

4

זרם כללי

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
שמ ים ושומ ים,pH,
כלל מוצקים מרחפים
,COD, TSS
) ,(TSSהגבה ),(PH
כלורידים ,תרן
שמ ים ושומ ים
כללי ,כלורידים ,תרן

חטף

אבקו

כן

מפעלי ציפוי מתכות
וטיפול פ י שטח

חל פולג  11ת.ד 13270
יב ה

2604

7.1

6

2

זרם תעשייתי
אחוד

כללי )לרבות שפכים
ס יטריים(

סריקת מתכות
דיגום חטף ,צריכת
כבדות,TSS, VSS,
חמצן כימית ),(COD
שמן מי רלי )במידה
כלל מוצקים מרחפים
וקיים עיבוד שבבי(,
) ,(TSSהגבה ),(PH
 ,pHכלורידים,
יחס ,VSS/TSS
סולפאט ,סולפיד
 ,VSSסולפאטים,
מומס ,כלל פחמימ ים
כלורידים,BOD ,
הלוג ים מומסים
סריקת מתכות ב -
) ,(DOXציא ידים,
 ,ICPשמן מי רלי
COD

חטף

כן

קוסמטיקה ותמרוקים
)צריכת מים קט ה מ-
 1,000מ"ק/ש ה(

פארן  2יב ה ת.ד 13202

815

2.23

4

4

זרם תעשייתי
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

דיגום חטף ,צריכת
חמצן כימית ),(COD
 ,BOD, CODשמן
כלל מוצקים מרחפים
מי רלי,pH, VSS ,
) ,(TSSח קן קלדהל
 ,TSSפחמימ ים
) ,(TKNזרחן כ ,P -
הלוג ים מומסים
הגבה ) ,(PHיחס
) ,(DOXח קן קיילדל
,VSS/TSS, VSS
) ,(TKNזרחן כללי,
כלורידים,BOD ,
כלורידים ,בורון
סריקת מתכות ב -
 ,ICPשמן מי רלי

חטף

ס סיישן

-

ק' 1

2

ק' 1

לא קיים חשש
להימצאות מתכות

510963051

ק' 1

ק' 1

2

510824691

המפעל מזרים לרוב
שפכים ס יטריים,
מצוי בתוכ ית
ה יטור לצורך
מעקב בלבד .עד כה
לא מצאו חריגות.

ק' 1

קיים חשש להזרמת
מתכות על כן וספה
סריקת מתכות
בICP

ק' 1

זרם ספציפי לתוך
שוחה

זרם ספציפי לתוך
שוחה

5107098680

514677079

בחצר המפעל משמאל לב יין
בגי ה לאחר מתקן הטיפול

175497

645165

סמוך לשער כ יסת ספקים
אחרי מפריד השמן

631725

172282

מול דלת הכ יסה למפעל
משמאל לשער
הכ יסה למתחם על בשטח הח יה לאחר מפריד
השמן ובור איזון PH
הכביש הראשי

174797

644335

שוחה זרם יחיד

515941862

משמאל לשער הכ יסה
למתחם על הכביש הראשי

175451

643779

שוחה זרם יחיד

זרם שפך כמפל
לשוחה

בח יה מצד שמאל לפ י שער
כ יסת ספקים מתחת לעץ
ברוש

לאחר מפריד השמן משמאל
לכ יסה למפעל בוט ת

175299

174985

645483

644518

514291566

514291566

514291566

מכון טיהור יב ה

514291566

מכון טיהור יב ה

מכון טיהור חצור גן
יב ה

514291566

514291566

514291566

מכון טיהור יב ה

מכון טיהור יב ה

מכון טיהור יב ה

מפריד שמן-מים

514291566

514291566

514291566

