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 2018אפריל  26
 י"א אייר תשע"ח

  2017לשנת    דיגומי ניטור שפכי תעשיהדוח 

מגזר תעשייתי  שם מפעל מס' 
לפי התוספת 

 השלישית

אופן 
הדיגום 

)חטף/מור
 כב(

כמות 
מים/שפכים 

 שנתית

מספר 
בדיקות שנתי 

 מתוכנן 

מספר 
בדיקות 

 בפועל

האם יש הסכם 
להזרמת 

 שפכים חריגים
 כן/לא

מספר 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 חריגים

מספק 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 אסורים

מספר הדיגומים 
שלא נמצאו חריגות 
 )אסורים או חריגים(

 הערות

 סיגמא-אולמי גאיה  1
 אשד

אולמות אירועים 
 ומסעדות

  0 1 3 לא 4 4 12,117.52 חטף

אולמות אירועים  אולמי וויטראז' 2
 ומסעדות

  0 4 4 לא 4 4 5,311.49 חטף

אינדיגו מערכות  3
 הדפסה

אולמות אירועים 
 ומסעדות

  2 0 2 לא 4 4 34,511.86 חטף

אולמות אירועים  אלגריה 4
 ומסעדות

  1 0 3 לא 4 4 11,779.21 חטף

אולמות אירועים  אלה גן ארועים 5
 ומסעדות

  0 3 4 לא 4 4 7,654.60 חטף

מפעל כימי  אמינולאב 6
 )מעבדות(

  2 2 3 לא 6 6 3,214.68 חטף

מורן אספרסו -ארומה 7
 בר בילו סנטר

אולמות אירועים 
 ומסעדות

שוחה חסומה,  0 1 2 לא 2 4 2,077 חטף
בוצע ניסיון 

 פעמים 7דיגום 

ארונסטי קפה  -ארומה  8
 ישפרו סנטר

אולמות אירועים 
 ומסעדות

הוסר  1 1 1 לא 2 2 1,469.54 חטף
מהתכנית עקב 

צריכות מים 
נמוכות בחודש 

 ספטמבר

  2 1 2 לא 4 4 54,794.32 חטף בית חולים בה"ח בריאות הנפש 9

מפעל כימי  בקטוכם 10
 )מעבדות(

  5 0 1 לא 6 6 4,270.74 חטף

מזכרת -דלק מנטה 11
 בתיה

  2 0 1 לא 4 4 509 חטף תחנות דלק
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 2   תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 
 

מגזר תעשייתי  שם מפעל מס' 
לפי התוספת 

 השלישית

אופן 
הדיגום 

)חטף/מור
 כב(

כמות 
מים/שפכים 

 שנתית

מספר 
בדיקות שנתי 

 מתוכנן 

מספר 
בדיקות 

 בפועל

האם יש הסכם 
להזרמת 

 שפכים חריגים
 כן/לא

מספר 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 חריגים

מספק 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 אסורים

מספר הדיגומים 
שלא נמצאו חריגות 
 )אסורים או חריגים(

 הערות

  2 1 2 לא 4 4 1,787.55 חטף תחנות דלק יעד 12

אולמות אירועים  לו מי טו 13
 ומסעדות

  2 2 2 לא 4 4 1,807.44 חטף

אולמות אירועים  VIA-לוי זמיר 14
 ומסעדות

  0 0 4 לא 4 4 7,825.76 חטף

אולמות אירועים  מאמא דלישס 15
 ומסעדות

עסק נסגר  0 0 0 לא 0 1 394 חטף
 ועבר במאי

 -מוסך גלי טורס  16
חי  -צביקה שכטר

 מוטורס

  1 2 2 לא 4 4 1,942 חטף מוסכים

אולמות אירועים  מסעדת פטרה 17
 ומסעדות

הוסר  0 2 3 לא 3 3 704 חטף
מהתכנית עקב 

צריכות מים 
נמוכות בחודש 

 ספטמבר

אולמות אירועים  מקדונלס בילו סנטר 18
 ומסעדות

הוסר  0 2 2 לא 2 2 376 חטף
מהתכנית עקב 

צריכות מים 
נמוכות בחודש 

 ספטמבר

  1 1 2 לא 4 4 33,849 חטף בית חולים נאות המושבה 19

אולמות אירועים  פייב קיטשנס -נאפיס  20
 ומסעדות

  0 1 4 לא 4 4 6,717 חטף

אולמות אירועים  סברס-נגריית פוגל 21
 ומסעדות

  1 1 3 לא 4 4 1,936 חטף

מימון שחר -ניס בר  22
 ס.ל.מ.י.אר

אולמות אירועים 
 ומסעדות

הוסר  0 2 2 לא 2 2 558 חטף
מהתכנית עקב 

צריכות מים 
נמוכות בחודש 

 ספטמבר

אולמות אירועים  סופר ברקת 23
 ומסעדות

  0 2 4 לא 4 4 3,035 חטף

גריל -סלינס השקעות 24
 ישראלי

אולמות אירועים 
 ומסעדות

  1 2 1 לא 4 4 3,935.40 חטף

אולמות אירועים  מ.ר.נ השקעות-פברז'ה 25
 ומסעדות

החל תהליך  1 1 2 לא 3 4 14,113 חטף
כונס נכסים 

 מנובמבר
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מגזר תעשייתי  שם מפעל מס' 
לפי התוספת 

 השלישית

אופן 
הדיגום 

)חטף/מור
 כב(

כמות 
מים/שפכים 

 שנתית

מספר 
בדיקות שנתי 

 מתוכנן 

מספר 
בדיקות 

 בפועל

האם יש הסכם 
להזרמת 

 שפכים חריגים
 כן/לא

מספר 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 חריגים

מספק 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 אסורים

מספר הדיגומים 
שלא נמצאו חריגות 
 )אסורים או חריגים(

 הערות

-פז חברת נפט בע"מ  26
 גבעת ברנר

  4 0 0 לא 4 4 1,787 חטף תחנות דלק

-פז חברת נפט בע"מ  27
 קריית עקרון

  1 1 3 לא 4 4 2,370.64 חטף תחנות דלק

אולמות אירועים  קיארה 28
 ומסעדות

הוסר  0 2 2 לא 3 3 1,037.49 חטף
מהתכנית עקב 

צריכות מים 
נמוכות בחודש 

 ספטמבר

שאולי אמירה -רגעים  29
 השקעות

אולמות אירועים 
 ומסעדות

  0 2 3 לא 4 4 3,967.84 חטף

רכב הנגב רחובות  30
2001 

  4 0 0 לא 4 4 1,925.12 חטף מוסכים

דדון סולומול -שאטו 31
 ואחמליח

אולמות אירועים 
 ומסעדות

  2 1 2 לא 4 4 7,307 חטף

אולמות אירועים  שונס 32
 ומסעדות

  1 2 3 לא 4 4 3,009.61 חטף

קריית  -שופרסל דיל 33
 עקרון

אולמות אירועים 
 ומסעדות

  2 1 2 לא 4 4 5,072.23 חטף

-שופרסל דיל דרומית 34
 נס ציונה

אולמות אירועים 
 ומסעדות

  2 1 2 לא 4 4 2,240.40 חטף

-שופרסל דיל צפונית 35
 נס ציונה

אולמות אירועים 
 ומסעדות

  0 3 4 לא 4 4 2,240.40 חטף

דלק מנטה -שערי דלק  36
 נס ציונה

החל להידגם  4 0 0 לא 3 3 6,793.35 חטף תחנות דלק
 בספטמבר

  2 0 4 לא 6 6 10,826.05 מורכב ציפוי מתכות תדיראן 37

אולמות אירועים  יוחננוף נס ציונה 38
 ומסעדות

הוסר  1 3 3 לא 4 4 1,317.52 חטף
מהתכנית עקב 

צריכות מים 
נמוכות בחודש 

 ספטמבר

זלמן -קפה גרג-קניותר  39
 קפה בע"מ

אולמות אירועים 
 ומסעדות

הוסר  0 0 0 לא 0 1 1,223 חטף
מהתכנית עקב 

צריכות מים 
נמוכות בחודש 
ספטמבר ונכנס 

לתכנית רק  
 בחודש יוני.
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  2017דוח סיכום שפכים חריגים שנת 

כמות  מגזר תעשייתי שם מפעל מס'
מים/שפכים 

 שנתית

 COD ריכוז
מותר 
   להזרמה 

 TSSריכוז  
מותר  
 להזרמה

ריכוז חנקן 
קילדלי 
מותר 

 להרמה 

ריכוז זרחן 
מותר 

 להזרמה 

ממוצע 
ריכוז 
COD 
 בפועל 

ממוצע  
 TSSריכוז 
 בפועל  

ריכוז חנקן 
קליידיל 
 ממוצע 

ריכוז זרחן 
 ממוצע 

-אולמי גאיה  1
 סיגמא אשד

אולמות אירועים 
 ומסעדות

12,117.52 2,000 1,000 100 30 1,375 215.7   

אולמות אירועים  אולמי וויטראז' 2
 ומסעדות

5,311.49 2,000 1,000 100 30 5,524 736   

אינדיגו מערכות  3
 הדפסה 

אולמות אירועים 
 ומסעדות

34,511.86 2,000 1,000 100 30 1,300 457   

אולמות אירועים  אלגריה  4
 ומסעדות

11,779.21 2,000 1,000 100 30 3,654 652   

אולמות אירועים  אלה גן ארועים  5
 ומסעדות

7,654.60 2,000 1,000 100 30 1,930 366   

מפעל כימי  אמינולאב  6
 )מעבדות(

3,214.68 2,000 1,000 100 30 1,142 428 42 10 

מורן -ארומה 7
אספרסו בר בילו 

 סנטר

אולמות אירועים 
 ומסעדות

2,077  2,000 1,000 100 30 684 866   

ארונסטי  -ארומה  8
 קפה ישפרו סנטר

אולמות אירועים 
 ומסעדות

1,469.54 2,000 1,000 100 30 851 197   

בה"ח בריאות  9
 הנפש 

 8  398 919 30 100 1,000 2,000 54,794.32 בית חולים

מפעל כימי  בקטוכם 10
 )מעבדות(

4,270.74 2,000 1,000 100 30 386 108 35 3 

-דלק מנטה 11
 מזכרת בתיה

   115 1,053 30 100 1,000 2,000  509 תחנות דלק

 1 2 68 357 30 100 1,000 2,000 1,787.55 תחנות דלק יעד 12

אולמות אירועים  לו מי טו 13
 ומסעדות

1,807.44 2,000 1,000 100 30 2,121 322   

אולמות אירועים  VIA-לוי זמיר 14
 ומסעדות

7,825.76 2,000 1,000 100 30 2,277 332   

 -מוסך גלי טורס  15
חי  -צביקה שכטר

 מוטורס

   565  30 100 1,000 2,000  1,942 מוסכים
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כמות  מגזר תעשייתי שם מפעל מס'
מים/שפכים 

 שנתית

 COD ריכוז
מותר 
   להזרמה 

 TSSריכוז  
מותר  
 להזרמה

ריכוז חנקן 
קילדלי 
מותר 

 להרמה 

ריכוז זרחן 
מותר 

 להזרמה 

ממוצע 
ריכוז 
COD 
 בפועל 

ממוצע  
 TSSריכוז 
 בפועל  

ריכוז חנקן 
קליידיל 
 ממוצע 

ריכוז זרחן 
 ממוצע 

אולמות אירועים  מסעדת פטרה  16
 ומסעדות

704  2,000 1,000 100 30 3,310 1,756   

מקדונלס בילו  17
 סנטר

אולמות אירועים 
 ומסעדות

376  2,000 1,000 100 30 2,388 3,789   

   276 3,477 30 100 1,000 2,000  33,849 בית חולים נאות המושבה  18

פייב  -נאפיס  19
 קיטשנס

אולמות אירועים 
 ומסעדות

6,717  2,000 1,000 100 30 2,566 343   

-נגריית פוגל 20
 סברס 

אולמות אירועים 
 ומסעדות

1,936  2,000 1,000 100 30 1,188 374   

מימון -ניס בר  21
שחר ס.ל.מ.י.אר 
הקפאה עד אחרי 

 לג בעומר

אולמות אירועים 
 ומסעדות

558  2,000 1,000 100 30 383 319   

אולמות אירועים  סופר ברקת  22
 ומסעדות

3,035  2,000 1,000 100 30 3,277 1,047   

-סלינס השקעות 23
 גריל ישראלי

אולמות אירועים 
 ומסעדות

3,935.40 2,000 1,000 100 30 2,377 601   

מ.ר.נ -פברז'ה 24
 השקעות

אולמות אירועים 
 ומסעדות

14,113  2,000 1,000 100 30 1,964 244   

פז חברת נפט  25
גבעת -בע"מ 
 ברנר

 6   885 30 100 1,000 2,000  1,787 תחנות דלק

אולמות אירועים  קיארה  26
 ומסעדות

2,370.64 2,000 1,000 100 30 2,246 349   

שאולי -רגעים  27
 אמירה השקעות

אולמות אירועים 
 ומסעדות

1,037.49 2,000 1,000 100 30 1,352 277   

רכב הנגב רחובות  28
2001 

   131  30 100 1,000 2,000 3,967.84 מוסכים

דדון -שאטו 29
 סולומול ואחמליח

אולמות אירועים 
 ומסעדות

7,307.00 2,000 1,000 100 30 1,913 244   

אולמות אירועים  שונס 30
 ומסעדות

3,009.61 2,000 1,000 100 30 2,040 269   

 -שופרסל דיל 31
 קריית עקרון

אולמות אירועים 
 ומסעדות

5,072.23 2,000 1,000 100 30 914 173   

שופרסל דיל  32
 נס ציונה-דרומית

אולמות אירועים 
 ומסעדות

2,240.40 2,000 1,000 100 30 1,198 248   
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כמות  מגזר תעשייתי שם מפעל מס'
מים/שפכים 

 שנתית

 COD ריכוז
מותר 
   להזרמה 

 TSSריכוז  
מותר  
 להזרמה

ריכוז חנקן 
קילדלי 
מותר 

 להרמה 

ריכוז זרחן 
מותר 

 להזרמה 

ממוצע 
ריכוז 
COD 
 בפועל 

ממוצע  
 TSSריכוז 
 בפועל  

ריכוז חנקן 
קליידיל 
 ממוצע 

ריכוז זרחן 
 ממוצע 

שופרסל דיל  33
 נס ציונה-צפונית

אולמות אירועים 
 ומסעדות

2,240.40 2,000 1,000 100 30 1,857 295   

דלק -שערי דלק  34
 מנטה נס ציונה

    411 30 100 1,000 2,000 6,793.35 דלקתחנות 

 12  338 984 30 100 1,000 2,000 10,826.05 ציפוי מתכות תדיראן  35

אולמות אירועים  יוחננוף נס ציונה 36
 ומסעדות

1,317.52 2,000 1,000 100 30 2,155 558   
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  2017דוח סיכום שפכים אסורים לשנת 

 ערך נמדד הפרמטר החורג תאריך הדיגום לדיגוםצריכת מים  מגזר תעשייתי שם מפעל

 983 כלוריד 10/12/2017 215.69 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי ויטראז'

 489 נתרן 10/12/2017 215.69 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי ויטראז'

 4.45 הגבהערך  26/11/2017 1124.69 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי ויטראז'

 296 נתרן 26/11/2017 1124.69 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי ויטראז'

 1087 שמנים ושומנים 19/09/2017 891.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי ויטראז'

 4.41 ערך הגבה 24/05/2017 629.0 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי ויטראז'

 1264 כלוריד 24/05/2017 629.0 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי ויטראז'

 607 נתרן 24/05/2017 629.0 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי ויטראז'

 11.38 ערך הגבה 24/05/2017  6,035.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי גאיה

 518 שמנים ושומנים 22/11/2017  1,168.3 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אלה גן אירועים

 830 כלוריד 22/11/2017 1,168.3 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אלה גן אירועים

 485 נתרן 22/11/2017 1,168.3 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אלה גן אירועים

 5.3 הגבה ערך 14/09/2017 2,397.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אלה גן אירועים

 531 כלוריד 14/09/2017 2,397.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אלה גן אירועים

 349 נתרן 14/09/2017 2,397.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אלה גן אירועים

 682 כלוריד 28/02/2017 1,063.9 מפעלי כימיה אמינולאב

 11.3 נחושת 28/02/2017 1,063.9 מפעלי כימיה אמינולאב

 BOD/COD 2435/366 28/02/2017 1,063.9 מפעלי כימיה אמינולאב

 583 כלוריד 24/05/2017 427.6 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים ארומה בילו סנטר

 271 נתרן 24/05/2017 427.6 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים ארומה בילו סנטר

 5.15 ערך הגבה 14/09/2017 306.0 קניונים אולמות ארועים,מסעדות, יוחננוף נס ציונה

 4.87 ערך הגבה 21/06/2017 97.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים יוחננוף נס ציונה

 686 כלוריד 21/06/2017 97.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים יוחננוף נס ציונה
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 397 נתרן 21/06/2017 97.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים יוחננוף נס ציונה

 4.6 ערך הגבה 27/04/2017 416.8 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים יוחננוף נס ציונה

 5.4 ערך הגבה 30/08/2017 390.0 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים לו מי טו

 5.01 ערך הגבה 25/05/2017 498.6 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים לו מי טו

 476 כלוריד 27/02/2017 614.7 ארועים,מסעדות, קניוניםאולמות  לו מי טו

 349 נתרן 27/02/2017 614.7 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים לו מי טו

 VSS/TSS 400/652 14/09/2017 432.0 מוסכים ותחנות רחיצה מוסך גלי טורס

 110 שמן מינרלי 22/06/2017 531.2 מוסכים ותחנות רחיצה מוסך גלי טורס

 3.6 אבץ 22/06/2017 531.2 מוסכים ותחנות רחיצה מוסך גלי טורס

 2.94 נחושת 22/06/2017 531.2 מוסכים ותחנות רחיצה מוסך גלי טורס

 342 שמנים ושומנים 10/09/2017 444.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מסעדת פטרה

 5.5 ערך הגבה 27/04/2017 287.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מסעדת פטרה

 514 כלוריד 27/04/2017 287.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מסעדת פטרה

 322 נתרן 27/04/2017 287.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מסעדת פטרה

 4.46 ערך הגבה 21/06/2017 52.7 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מקדונלדס בילו סנטר

 4.53 ערך הגבה 27/04/2017 143.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים סנטר מקדונלדס בילו

 5.17 ערך הגבה 27/02/2017 2,008.3 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נאפיס

 5.75 ערך הגבה 30/08/2017 451.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים סברס

 5.7 ערך הגבה 27/02/2017 558.8 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים סברס

 5.14 ערך הגבה 25/05/2017 136.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר

 433 כלוריד 25/05/2017 136.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר

 284 נתרן 25/05/2017 136.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר

 4.43 ערך הגבה 27/02/2017 151.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר

 449 כלוריד 27/02/2017 151.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר

 330 נתרן 27/02/2017 151.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר
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 5.25 ערך הגבה 10/09/2017 938.8 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים סופר ברקת

ארועים,מסעדות, קניוניםאולמות  סופר ברקת  5.62 ערך הגבה 22/06/2017 164.5 

 5.17 ערך הגבה 27/02/2017 2,008.3 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נאפיס

 5.75 ערך הגבה 30/08/2017 451.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים סברס

 5.7 ערך הגבה 27/02/2017 558.8 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים סברס

 5.14 ערך הגבה 25/05/2017 136.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר

 433 כלוריד 25/05/2017 136.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר

 284 נתרן 25/05/2017 136.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר

 4.43 ערך הגבה 27/02/2017 151.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר

 449 כלוריד 27/02/2017 151.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר

 330 נתרן 27/02/2017 151.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים נייס בר

 5.25 ערך הגבה 10/09/2017 938.8 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים סופר ברקת

ארועים,מסעדות, קניוניםאולמות  סופר ברקת  5.62 ערך הגבה 22/06/2017 164.5 

 5.25 ערך הגבה 17/10/2017 970.0 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים גריל ישראלי

 270 נתרן 27/07/2017 1,133.7 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים גריל ישראלי

 4.5 הגבה ערך 14/09/2017 137.9 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים קיארה

 4.56 ערך הגבה 27/07/2017 97.0 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים קיארה

 4.79 ערך הגבה 30/08/2017 1,350.0 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים רגעים

 4.96 ערך הגבה 25/05/2017 685.2 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים רגעים

 368 נתרן 28/02/2017 1,863.7 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים רגעים

 4.97 ערך הגבה 10/09/2017 160.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים ארומה ישפרו סנטר

 473 כלוריד 10/09/2017 160.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים ארומה ישפרו סנטר

 5.25 ערך הגבה 17/10/2017 970.0 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים גריל ישראלי

 270 נתרן 27/07/2017 1,133.7 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים גריל ישראלי

 4.5 ערך הגבה 14/09/2017 137.9 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים קיארה
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 4.56 ערך הגבה 27/07/2017 97.0 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים קיארה

 4.79 ערך הגבה 30/08/2017 1,350.0 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים רגעים

 4.96 ערך הגבה 25/05/2017 685.2 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים רגעים

 368 נתרן 28/02/2017 1,863.7 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים רגעים

 4.97 ערך הגבה 10/09/2017 160.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים ארומה ישפרו סנטר

 473 כלוריד 10/09/2017 160.4 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים ארומה ישפרו סנטר

 BOD/COD 332/1735 10/12/2017 10,512.8 בית חולים בית חולים בריאות הנפש

 5.86 ערך הגבה 10/09/2017 8,386.0 בתי חולים נאות המושבה

 4.53 ערך הגבה 14/09/2017 4,522.6 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים פברז'ה

 1194 כלוריד 14/09/2017 4,522.6 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים פברז'ה

 770 נתרן 14/09/2017 4,522.6 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים פברז'ה

 5.16 ערך הגבה 26/11/2017 416.9 תחנות דלק פז קריית עקרון

 508 כלוריד 21/06/2017 1,685.3 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים שאטו

 5.51 ערך הגבה 25/05/2017 833.7 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים שונס

 259 נתרן 25/05/2017 833.7 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים שונס

 4.4 ערך הגבה 27/02/2017 949.9 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים שונס

 2102 כלוריד 27/02/2017 949.9 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים שונס

 972 נתרן 27/02/2017 949.9 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים שונס

 5.27 ערך הגבה 28/12/2017 913.3 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים שופרסל דיל קריית עקרון

 576 כלוריד 28/12/2017 913.3 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים שופרסל דיל קריית עקרון

עקרוןשופרסל דיל קריית   331 נתרן 28/12/2017 913.3 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים 

שופרסל דיל נס ציונה )שוחה 
 דרומית(

 488 כלוריד 21/06/2017 316 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים

שופרסל דיל נס ציונה )שוחה 
 דרומית(

 323 נתרן 21/06/2017 316 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים

ציונה )שוחה  שופרסל דיל נס
 דרומית(

 5.67 ערך הגבה 27/04/2017 2,056.6 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים



 2017דוח ניטור שפכי תעשיה שנת 
 
 

 11   תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 
 

 ערך נמדד הפרמטר החורג תאריך הדיגום לדיגוםצריכת מים  מגזר תעשייתי שם מפעל

שופרסל דיל נס ציונה )שוחה 
 צפונית(

 278 שמנים ושומנים 22/11/2017 560.3 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים

 

  


