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 2020יולי  15
 כ"ג תמוז תש"פ

  2019דוח דיגומי ניטור שפכי תעשיה  לשנת  
מגזר  שם מפעל מס' 

 תעשייתי 
מספר 

בדיקות 
שנתי 

מתוכנן עפ"י 
תכנית 
 הדיגום

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
 

אולמות  אלגריה  1
אירועים 
 ומסעדות

  1 2 3 לא 4 4

 ציפוי תדיראן סוללות 2
 מתכות

  2 2 3 לא 6 6

דלק -שערי דלק  3
 מנטה נס ציונה

 סתימות בקו 1 0 0 לא 4 4 תחנות דלק

שופרסל דיל  4
 נס ציונה -צפונית

אולמות 
אירועים 
 ומסעדות

  1 2 3 כן 4 4

שופרסל דיל  5
 נס ציונה-דרומית

אולמות 
אירועים 
 ומסעדות

  0 4 4 כן 4 4

קריית  -שופרסל דיל 6
 עקרון

אולמות 
אירועים 
 ומסעדות

  0 1 4 לא 4 4
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2 
 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

מגזר  שם מפעל מס' 
 תעשייתי 

מספר 
בדיקות 

שנתי 
מתוכנן עפ"י 

תכנית 
 הדיגום

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
 

אולמות  שונס 7
אירועים 
 ומסעדות

  1 2 3 לא 4 4

אולמות  שאטו 8
אירועים 
 ומסעדות

  3 0 1 לא 4 4

רכב הנגב רחובות  9
2001 

ללא חריגות הוסר  1 0 0 לא 1 1 מוסכים
מתכנית הניטור 

 במהלך השנה

אולמות  רגעים  10
אירועים 
 ומסעדות

  0 2 4 לא 4 4

פז חברת נפט  11
 קריית עקרון-בע"מ 

  4 0 0 לא 4 4 תחנות דלק

פז חברת נפט  12
 גבעת ברנר-בע"מ 

  4 0 0 לא 4 4 תחנות דלק

מ.ר.נ  -פברז'ה 13
 השקעות

אולמות 
אירועים 
 ומסעדות

העסק נסגר בתחילת  1 0 0 לא 1 1
2019 

אולמות  גריל ישראלי 14
אירועים 
 ומסעדות

 סתימות בקו 2 1 1 לא 4 4

אולמות  סופר ברקת  15
אירועים 
 ומסעדות

  0 2 4 לא 4 4

אולמות  סברס  16
אירועים 
 ומסעדות

 סתימות בקו 0 0 3 לא 4 4

אולמות  נאפיס  17
אירועים 
 ומסעדות

  0 2 4 לא 4 4

  1 0 3 לא 4 4 בית חולים נאות המושבה  18
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 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

מגזר  שם מפעל מס' 
 תעשייתי 

מספר 
בדיקות 

שנתי 
מתוכנן עפ"י 

תכנית 
 הדיגום

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
 

חי  -מוסך גלי טורס  19
 מוטורס

  2 1 1 לא 4 4 מוסכים

אולמות  VIAאולמי   20
אירועים 
 ומסעדות

  0 1 4 לא 4 4

לו מי טו מעדני  21
 בשר

אולמות 
אירועים 
 ומסעדות

הוסר מתכנית הניטור  0 0 2 לא 2 2
 במהלך השנה

  1 3 2 לא 4 4 תחנות דלק יעד 22

קריית  -יוחננוף  23
 עקרון

אולמות 
אירועים 
 ומסעדות

  0 2 4 לא 4 4

מזכרת -דלק מנטה 42
 בתיה

  3 0 1 לא 4 4 תחנות דלק

בה"ח בריאות  25
 הנפש 

  1 0 3 לא 4 4 בית חולים

אולמות  בילו סנטר -ארומה 26
אירועים 
 ומסעדות

 שוחה חסומה 1 0 1 לא 2 2

מפעל כימי  אמינולאב  27
 )מעבדות(

  4 1 1 לא 6 6

אולמות  אלה גן ארועים  28
אירועים 
 ומסעדות

  0 3 4 לא 4 4

אינדיגו מערכות  29
 הדפסה 

אולמות 
אירועים 
 ומסעדות

  0 0 4 לא 4 4

אולמות  אולמי וויטראז' 30
אירועים 
 ומסעדות

 סתימות בקו 0 1 3 לא 3 4
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 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

מגזר  שם מפעל מס' 
 תעשייתי 

מספר 
בדיקות 

שנתי 
מתוכנן עפ"י 

תכנית 
 הדיגום

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
 

אולמות  אולמי גאיה  31
אירועים 
 ומסעדות

מחלוקת לגבי אופן  2 0 1 לא 3 4
 דיגום העסק

אולמות  בנדיקט- בילו  32
אירועים 
 ומסעדות

עסק חדש  בתכנית  2 1 1 לא 3 3
 הניטור

אולמות  ויגו אירועים 33
אירועים 
 ומסעדות

עסק חדש  בתכנית  0 0 1 כן 1 1
 הניטור

  48 33 76  136 138  סה"כ 
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 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

  2019דוח סיכום שפכים חריגים שנת 
 ריכוז מגזר תעשייתי שם מפעל מס'

COD 
מותר 

   להזרמה 

ריכוז  
TSS 

מותר  
 להזרמה

ריכוז חנקן 
 קילדלי
מותר 

 להרמה 

ריכוז זרחן 
מותר 

 להזרמה 

  ממוצע 
 CODריכוז 

 בפועל 

ממוצע  
 TSSריכוז 

 בפועל  

ממוצע 
ריכוז חנקן 

 קליידיל 

ריכוז ממוצע 
 זרחן 

אולמות אירועים  אלגריה  1
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
2,901.5      549.3        

 ציפוי מתכות תדיראן סוללות 2
2000 1000 100 30 

           
1,603.0      752.7           11.9  

דלק -שערי דלק  3
 מנטה נס ציונה

 תחנות דלק
2000 1000 100 30 

              
239.0           

שופרסל דיל  4
 נס ציונה-צפונית

אולמות אירועים 
 30 100 1000 2500 ומסעדות

           
2,477.8      232.8        

שופרסל דיל  5
 נס ציונה-דרומית

אולמות אירועים 
 30 100 1000 2500 ומסעדות

           
3,053.5      775.5        

 -שופרסל דיל 6
 קריית עקרון

אולמות אירועים 
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
1,319.8      450.8        

אולמות אירועים  שונס 7
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
2,560.0      317.5        

אולמות אירועים   שאטו 8
 30 100 1000 2000 ומסעדות

              
916.5      103.0        

הנגב רחובות רכב  9
2001 

 מוסכים
2000 1000 100 30          12.0             0.9  

אולמות אירועים  רגעים  10
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
2,636.3      523.8        

פז חברת נפט  11
קריית -בע"מ 
 עקרון

 תחנות דלק

2000 1000 100 30 
              

314.5           

פז חברת נפט  12
גבעת -בע"מ 
 ברנר

 תחנות דלק

2000 1000 100 30 
              

345.5           

אולמות אירועים  -פברז'ה 13
 30 100 1000 2000 ומסעדות

                
87.0        74.0        

אולמות אירועים  גריל ישראלי 14
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
1,254.7      364.7        
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 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

 ריכוז מגזר תעשייתי שם מפעל מס'
COD 
מותר 

   להזרמה 

ריכוז  
TSS 

מותר  
 להזרמה

ריכוז חנקן 
 קילדלי
מותר 

 להרמה 

ריכוז זרחן 
מותר 

 להזרמה 

  ממוצע 
 CODריכוז 

 בפועל 

ממוצע  
 TSSריכוז 

 בפועל  

ממוצע 
ריכוז חנקן 

 קליידיל 

ריכוז ממוצע 
 זרחן 

אולמות אירועים  סופר ברקת  15
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
4,322.5      794.0        

אולמות אירועים  סברס  16
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
1,257.0      255.0        

אולמות אירועים  נאפיס  17
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
3,458.8      497.0        

 בית חולים נאות המושבה  18
2000 1000 100 30 

           
1,191.0      104.0             4.3  

 -מוסך גלי טורס  19
 חי מוטורס

 מוסכים
2000 1000 100 30        552.8             5.2  

20 VIA  אולמות אירועים
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
1,860.3      411.8        

לו מי טו מעדני  21
 בשר

 
2000 1000 100 30 

           
1,381.0      218.5        

 תחנות דלק יעד 22
2000 1000 100 30 

              
573.8           

יוחננוף קריית  23
 עקרון

0 
2000 1000 100 30 

           
1,560.0      231.3        

-דלק מנטה 24
 מזכרת בתיה

 תחנות דלק
2000 1000 100 30 

              
959.3           

בה"ח בריאות  25
 הנפש 

 בית חולים
2000 1000 100 30 

           
1,367.3      213.0        

בילו  -ארומה 26
 סנטר

אולמות אירועים 
 30 100 1000 2000 ומסעדות

              
652.0        68.5        

מפעל כימי  אמינולאב  27
 30 100 1000 2000 )מעבדות(

              
444.8      144.5  

                
45.3          6.2  

אולמות אירועים  אלה גן ארועים  28
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
2,438.8      498.0        

אינדיגו מערכות  29
 הדפסה 

אולמות אירועים 
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
1,418.8      460.3        

 אולמות אירועים אולמי וויטראז' 30
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
2,813.3      392.3    

אולמות אירועים  אולמי גאיה  31
 30 100 1000 2000 ומסעדות

              
743.0      182.3    
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 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

 ריכוז מגזר תעשייתי שם מפעל מס'
COD 
מותר 

   להזרמה 

ריכוז  
TSS 

מותר  
 להזרמה

ריכוז חנקן 
 קילדלי
מותר 

 להרמה 

ריכוז זרחן 
מותר 

 להזרמה 

  ממוצע 
 CODריכוז 

 בפועל 

ממוצע  
 TSSריכוז 

 בפועל  

ממוצע 
ריכוז חנקן 

 קליידיל 

ריכוז ממוצע 
 זרחן 

אולמות אירועים  בנדיקט-בילו  32
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
1,273.3      240.3    

אולמות אירועים  ויגו אירועים 33
 30 100 1000 2000 ומסעדות

           
1,335.0      174.0    
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 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

  2019דוח סיכום שפכים אסורים לשנת 
צריכת מים  מגזר תעשייתי שם מפעל מס' 

 לדיגום
 ערך נמדד הפרמטר החורג תאריך הדיגום

 

 11.36 דטרגנטים נוניונים 27/01/2019 135.9 תחנות דלק יעד 1

 10.67 (pHערך הגבה ) 28/01/2019 1284.3 אולמות אירועים ומסעדות אלגריה  2

 5.76 דטרגנטים נוניונים 28/02/2019 131.85 מוסכים חי מוטורס -מוסך גלי טורס  3

 4.97 (pHערך הגבה ) 20/03/2019 621 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה-שופרסל דיל צפונית 4

ריכוז שמנים  20/03/2019 555.2 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה-שופרסל דיל דרומית 5
 ( Fושומנים )

383 

 358 נתרן 20/03/2019 334.8 אולמות אירועים ומסעדות סופר ברקת  6

 556 כלוריד 20/03/2019 334.8 אולמות אירועים ומסעדות סופר ברקת  7

ריכוז שמנים  20/03/2019 334.8 אולמות אירועים ומסעדות סופר ברקת  8
 ( Fושומנים )

446 

 609 נתרן 20/03/2019 675 אירועים ומסעדותאולמות  אלה גן ארועים  9

 907 כלוריד 20/03/2019 675 אולמות אירועים ומסעדות אלה גן ארועים  10

ריכוז שמנים  20/03/2019 675 אולמות אירועים ומסעדות אלה גן ארועים  11
 ( Fושומנים )

301 

 794 כלוריד 21/03/2019 1777.5 אולמות אירועים ומסעדות יוחננוף קריית עקרון 12

 4.85 (pHערך הגבה ) 21/03/2019 1777.5 אולמות אירועים ומסעדות יוחננוף קריית עקרון 13

 379 נתרן 21/03/2019 490.5 אולמות אירועים ומסעדות שונס 14

 4.7 (pHערך הגבה ) 21/03/2019 180.9 אולמות אירועים ומסעדות נויה אירועי בוטיק 15

 444 נתרן 21/03/2019 1032.3 אולמות אירועים ומסעדות בנדיקטבילו  16

ריכוז שמנים  21/03/2019 1032.3 אולמות אירועים ומסעדות בילו בנדיקט 17
 ( Fושומנים )

268 

 4.41 (pHערך הגבה ) 21/03/2019 1032.3 אולמות אירועים ומסעדות בילו בנדיקט 18

 DOX 2.718  26/03/2019 24.75 מפעל כימי )מעבדות( אמינולאב  19

 4.7 (pHערך הגבה ) 26/03/2019 393.75 אולמות אירועים ומסעדות רגעים  20
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 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

צריכת מים  מגזר תעשייתי שם מפעל מס' 
 לדיגום

 ערך נמדד הפרמטר החורג תאריך הדיגום
 

 7.04 דטרגנטים נוניונים 22/04/2019 429.25 תחנות דלק יעד 21

 507 נתרן 13/05/2019 947.16 אולמות אירועים ומסעדות אלה גן ארועים  22

 890 כלוריד 13/05/2019 947.16 אירועים ומסעדותאולמות  אלה גן ארועים  23

 470 כלוריד 24/06/2019 594.45 אולמות אירועים ומסעדות קריית עקרון -שופרסל דיל 24

 456 נתרן 24/06/2019 1348.2 אולמות אירועים ומסעדות יוחננוף קריית עקרון 25

 712 כלוריד 24/06/2019 1348.2 אולמות אירועים ומסעדות יוחננוף קריית עקרון 26

 1.1 ( Rסולפיד)  25/06/2019 908.46 ציפוי מתכות תדיראן סוללות 27

ריכוז שמנים  30/06/2019 288.9 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה-שופרסל דיל דרומית 28
 ( Fושומנים )

393 

ריכוז שמנים  30/06/2019 288.9 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה-שופרסל דיל צפונית 29
 ( Fושומנים )

342 

ריכוז שמנים  30/06/2019 972 אולמות אירועים ומסעדות אולמי וויטראז' 30
 ( Fושומנים )

372 

 361 נתרן 23/07/2019 1249.65 אולמות אירועים ומסעדות אלגריה  31

 479 כלוריד 23/07/2019 1249.65 אולמות אירועים ומסעדות אלגריה  32

ריכוז שמנים  23/07/2019 1249.65 אולמות אירועים ומסעדות אלגריה  33
 ( Fושומנים )

316 

34 VIA 380 נתרן 25/08/2019 960.75 אולמות אירועים ומסעדות 

35 VIA 585 כלוריד 25/08/2019 960.75 אולמות אירועים ומסעדות 

 12.64 דטרגנטים נוניונים 26/08/2019 605.7 תחנות דלק יעד 36

 716 נתרן 26/08/2019 456.75 אולמות אירועים ומסעדות ישראלי גריל 37

 1278 כלוריד 26/08/2019 456.75 אולמות אירועים ומסעדות גריל ישראלי 38

ריכוז שמנים  26/08/2019 456.75 אולמות אירועים ומסעדות גריל ישראלי 39
 ( Fושומנים )

384 

ריכוז שמנים  23/09/2019 554.2 אירועים ומסעדותאולמות  נס ציונה-שופרסל דיל דרומית 40
 ( Fושומנים )

363 

ריכוז שמנים  23/09/2019 895.05 אולמות אירועים ומסעדות נאפיס  41
 ( Fושומנים )

1050 
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 תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ

צריכת מים  מגזר תעשייתי שם מפעל מס' 
 לדיגום

 ערך נמדד הפרמטר החורג תאריך הדיגום
 

ריכוז שמנים  27/10/2019 418.95 אולמות אירועים ומסעדות שונס 42
 ( Fושומנים )

431 

 1.2 ( Rסולפיד)  28/10/2019 129.465 ציפוי מתכות תדיראן סוללות 43

 665 נתרן 20/11/2019 1179.72 אולמות אירועים ומסעדות אלה גן ארועים  44

 927 כלוריד 20/11/2019 1179.72 אולמות אירועים ומסעדות אלה גן ארועים  45

שמנים ריכוז  25/12/2019 594 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה-שופרסל דיל דרומית 46
 ( Fושומנים )

1188 

 460 נתרן 25/12/2019 470.25 אולמות אירועים ומסעדות רגעים  47

 533 כלוריד 25/12/2019 470.25 אולמות אירועים ומסעדות רגעים  48

ריכוז שמנים  25/12/2019 470.25 אולמות אירועים ומסעדות רגעים  49
 ( Fושומנים )

865 

ריכוז שמנים  25/12/2019 120.15 אירועים ומסעדותאולמות  סופר ברקת  50
 ( Fושומנים )

336 

ריכוז שמנים  25/12/2019 1516.5 אולמות אירועים ומסעדות נאפיס  51
 ( Fושומנים )

320 

 

  


