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 2019אפריל  04 
 כ"ח אדר ב תשע"ט 

  2018לשנת    דיגומי ניטור שפכי תעשיהדוח 
מגזר תעשייתי  שם מפעל מס' 

לפי התוספת 
 השלישית

האם יש 
הסכם 

להזרמת 
שפכים 
 חריגים

 כן/לא

מספר 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 חריגים

מספר דיגומים 
נמצאו שפכים ש

 אסורים

מספר בדיקות 
לפי  נותמתוכנ

 תכנית ה

מספר 
בדיקות 

 בפועל

מספר הדיגומים 
שלא נמצאו 

חריגות כולל 
דיגומים ללא 

 זרימה

 הערות

1 
אולמות אירועים  יוחננוף קריית עקרון

  0 4 4 3 4 לא ומסעדות

2 
אולמות אירועים  אולמי גאיה 

  2 4 4 0 2 לא ומסעדות

3 
כות אינדיגו מער

 הדפסה 
אולמות אירועים 

  1 4 4 0 3 לא ומסעדות

4 
אולמות אירועים  לו מי טו מעדני בשר

  0 4 4 1 4 לא ומסעדות

5 
אולמות אירועים  VIA-לוי זמיר

  1 4 4 0 3 לא ומסעדות

6 
אולמות אירועים  פייב קיטשנס -נאפיס 

  0 4 4 1 4 לא ומסעדות

7 
אולמות אירועים  סופר ברקת 

  0 4 4 3 4 לא ומסעדות

8 
אולמות אירועים  רגעים

  0 4 4 2 4 לא ומסעדות

9 
אולמות אירועים  אירועים שאטו

  1 4 4 1 3 לא ומסעדות
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 בע"מ תאגיד המים והביוב מי ציונה

מגזר תעשייתי  שם מפעל מס' 
לפי התוספת 

 השלישית

האם יש 
הסכם 

להזרמת 
שפכים 
 חריגים

 כן/לא

מספר 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 חריגים

מספר דיגומים 
נמצאו שפכים ש

 אסורים

מספר בדיקות 
לפי  נותמתוכנ

 תכנית ה

מספר 
בדיקות 

 בפועל

מספר הדיגומים 
שלא נמצאו 

חריגות כולל 
דיגומים ללא 

 זרימה

 הערות

10 
אולמות אירועים  שונס

 1 4 4 3 3 לא ומסעדות
 

11 
קריית  -שופרסל דיל

 עקרון
אולמות אירועים 

  2 4 4 1 2 לא ומסעדות

12 
-שופרסל דיל דרומית

 נס ציונה
אולמות אירועים 

  1 4 4 2 3 כן ומסעדות

13 
-שופרסל דיל צפונית

 נס ציונה
אולמות אירועים 

  0 4 4 3 4 כן ומסעדות

14 
אולמות אירועים  אולמי וויטראז'

 0 3 4 3 3 לא ומסעדות
דיגומים לא בוצע כי לא  4מתוך 1

 היתה זרימה

15 
אולמות אירועים  רועים יאלה גן א

 0 3 4 1 3 לא ומסעדות
דיגומים לא בוצע כי לא  4מתוך 1

 היתה זרימה

16 
אולמות אירועים  סברס -נגריית פוגל

 1 3 4 0 2 לא ומסעדות
דיגומים לא בוצע כי לא  4מתוך 1

 היתה זרימה

17 
אולמות אירועים  ניס בר 

 0 3 4 1 3 לא ומסעדות
נסגר בחודש אוקטובר והחליף שם 

 לנויה אירועי בוטיק

18 
יל גר-סלינס השקעות

 ישראלי
אולמות אירועים 

 2 3 4 1 1 לא ומסעדות
דיגומים לא בוצע כי לא  4מתוך 1

 היתה זרימה

19 
אולמות אירועים  אלגריה 

 0 3 4 1 3 לא ומסעדות
דיגומים לא בוצע כי לא  4מתוך 1

 היתה זרימה

20 
אולמות אירועים  נס ציונה -יוחננוף

 0 2 4 2 2 לא ומסעדות
ציג תעודות מק"י. ה 5צריכה נמוכה מ

 פינוי מפריד

21 
אולמות אירועים  מסעדת פטרה 

 0 2 4 1 2 לא ומסעדות
מק"י  5מסעדה עם צריכה נמוכה מ

 הציג תעודות פינוי מפריד

22 
מורן אספרסו -ארומה

 בר 
אולמות אירועים 

 0 1 4 0 1 לא ומסעדות
בעיה טכנית לבצע דיגום רכב שחונה 

 על השוחה באופן קבוע

23 
ונסטי אר -ארומה 

 קפה 
אולמות אירועים 

 0 1 4 1 1 לא ומסעדות
מק"י  5מסעדה עם צריכה נמוכה מ

 הציג תעודות פינוי מפריד

24 
אולמות אירועים  קיארה

 1 1 4 0 0 לא ומסעדות
מק"י  5מסעדה עם צריכה נמוכה מ

 הציג תעודות פינוי מפריד

25 
אולמות אירועים  פברז'ה

 0 0 4 0 0 לא ומסעדות
ולא היה  10/18צים עד נמצא בשיפו

 פעיל בנובמבר דצמבר

26 
אולמות אירועים  נויה אירועי בוטיק

 0 0 4 0 0 לא ומסעדות
עסק חדש בתכנית. בעבר נקרא נייס 

 בר.

   0 4 4 2 4 לא בית חולים בה"ח בריאות הנפש  29

   2 4 4 0 2 לא בית חולים נאות המושבה  30
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 בע"מ תאגיד המים והביוב מי ציונה

מגזר תעשייתי  שם מפעל מס' 
לפי התוספת 

 השלישית

האם יש 
הסכם 

להזרמת 
שפכים 
 חריגים

 כן/לא

מספר 
דיגומים 
שנמצאו 
שפכים 
 חריגים

מספר דיגומים 
נמצאו שפכים ש

 אסורים

מספר בדיקות 
לפי  נותמתוכנ

 תכנית ה

מספר 
בדיקות 

 בפועל

מספר הדיגומים 
שלא נמצאו 

חריגות כולל 
דיגומים ללא 

 זרימה

 הערות

31 
חי  -מוסך גלי טורס 

 מוטורס
 יםמוסכ

   2 4 4 1 2 לא

32 
רכב הנגב רחובות 

2001 
 מוסכים

   3 4 4 0 1 לא

33 
מפעל כימי  אמינולאב 

   3 6 6 2 1 לא )מעבדות(

34 
מפעל כימי  בקטוכם

   4 6 6 1 2 לא )מעבדות(

   4 6 6 2 2 לא ציפוי מתכות תדיראן סוללות 36

   3 4 4 0 1 לא תחנות דלק יעד 37

38 
 פז חברת נפט בע"מ

 גבעת ברנר-
 תחנות דלק

   4 4 4 0 0 לא

39 
פז חברת נפט בע"מ 

 קריית עקרון-
 תחנות דלק

   1 4 4 0 3 לא

40 
 תחנות דלק מזכרת בתיה-דלק 

 דיגומים ללא זרימה 4מתוך  1 3 3 4 0 0 לא

41 
 תחנות דלק נס ציונה-שערי דלק 

 דיגומים ללא זרימה 4מתוך  4 0 0 4 0 0 לא
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 בע"מ תאגיד המים והביוב מי ציונה

  2018חריגים שנת  דוח סיכום שפכים
 COD ריכוז מגזר תעשייתי שם מפעל מס'

מותר 
   להזרמה 

 TSSריכוז  
מותר  

 להזרמה

ריכוז חנקן 
קילדלי מותר 

 להרמה 

ריכוז זרחן 
 מותר להזרמה 

ממוצע ריכוז 
COD בפועל    

ממוצע ריכוז  
TSS בפועל     

ריכוז חנקן 
קליידיל 
 ממוצע 

ריכוז זרחן 
 ממוצע 

אולמות אירועים  קרוןיוחננוף קריית ע 1
   344.50 2,105.00 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

אולמות אירועים  אולמי גאיה 2
   209.75 1,106.50 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

אינדיגו מערכות  3
 הדפסה 

אולמות אירועים 
   345.50 926.75 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

לו מי טו מעדני  4
 בשר

ים אולמות אירוע
   310.00 2,616.25 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

אולמות אירועים  VIA-לוי זמיר 5
   219.25 1,093.50 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

אולמות אירועים  נאפיס  6
   263.25 2,215.00 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

אולמות אירועים  סופר ברקת  7
   344.00 1,888.50 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

אולמות אירועים  רגעים  8
   332.75 2,395.25 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

9 
 שאטו

אולמות אירועים 
   129.25 1,148.25 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

10 
 שונס

אולמות אירועים 
   177.50 1,209.00 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

קריית  -שופרסל דיל 11
 עקרון

רועים אולמות אי
   146.00 1,471.50 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

שופרסל דיל  12
 נס ציונה-דרומית

אולמות אירועים 
   923.00 1,974.75 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

שופרסל דיל  13
 נס ציונה-צפונית

אולמות אירועים 
   704.50 3,450.00 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

14 
 אולמי וויטראז'

ות אירועים אולמ
   451.33 3,713.33 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

15 
 אלה גן ארועים 

אולמות אירועים 
   319.67 1,870.00 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

16 
 סברס -נגריית פוגל

אולמות אירועים 
   332.67 1,426.67 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

17 
 -ניס בר 

אולמות אירועים 
   989.00 2,258.33 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

-סלינס השקעות 18
 גריל ישראלי

אולמות אירועים 
   167.67 1,538.00 30 100 1,000 2,000 ומסעדות
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 בע"מ תאגיד המים והביוב מי ציונה

 COD ריכוז מגזר תעשייתי שם מפעל מס'
מותר 

   להזרמה 

 TSSריכוז  
מותר  

 להזרמה

ריכוז חנקן 
קילדלי מותר 

 להרמה 

ריכוז זרחן 
 מותר להזרמה 

ממוצע ריכוז 
COD בפועל    

ממוצע ריכוז  
TSS בפועל     

ריכוז חנקן 
קליידיל 
 ממוצע 

ריכוז זרחן 
 ממוצע 

19 
 אלגריה 

אולמות אירועים 
   651.33 2,870.00 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

20 
 נס ציונה -יוחננוף

אולמות אירועים 
   438.00 2,587.50 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

21 
 מסעדת פטרה 

אולמות אירועים 
   1,508.50 4,665.50 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

מורן -ארומה 22
אספרסו בר בילו 

 סנטר
אולמות אירועים 

   417.00 1,980.00 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

ארונסטי  -ארומה  23
 קפה ישפרו סנטר

אולמות אירועים 
   362.00 2,180.00 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

24 
 קיארה

אולמות אירועים 
   6.00 25.00 30 100 1,000 2,000 ומסעדות

25 
 פברז'ה

אולמות אירועים 
     30 100 1,000 2,000 ומסעדות

26 
 נויה אירועי בוטיק

אולמות אירועים 
     30 100 1,000 2,000 ומסעדות

בה"ח בריאות  29
 40.93  382.75 1,586.25 30 100 1,000 2,000 בית חולים הנפש 

 12.09  152.25 996.75 30 100 1,000 2,000 בית חולים נאות המושבה  30

חי  -מוסך גלי טורס  31
 9.72  461.75  30 100 1,000 2,000 מוסכים מוטורס

רכב הנגב רחובות  32
 7.57  24.67  30 100 1,000 2,000 מוסכים 2001

 3.15 24.33 151.83 424.50 30 100 1,000 2,000 מפעל כימי )מעבדות( אמינולאב  33

 3.47 50.67 97.50 628.83 30 100 1,000 2,000 מפעל כימי )מעבדות( בקטוכם 34

 9.50  777.00 819.00 30 100 1,000 2,000 ציפוי מתכות תדיראן סוללות 36

 1.44  154.50 471.50 30 100 1,000 2,000 תחנות דלק יעד 37

פז חברת נפט  38
    307.00 30 100 1,000 2,000 תחנות דלק גבעת ברנר-בע"מ 

פז חברת נפט  39
    1,556.25 30 100 1,000 2,000 תחנות דלק קריית עקרון-בע"מ 

    286.00 30 100 1,000 2,000 תחנות דלק דלק מזכרת בתיה 40

נס  -שערי דלק  41
     30 100 1,000 2,000 תחנות דלק ציונה
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 בע"מ תאגיד המים והביוב מי ציונה

  2018דוח סיכום שפכים אסורים לשנת 
 ערך נמדד הפרמטר החורג תאריך הדיגום צריכת מים לדיגום מגזר תעשייתי שם מפעל

 0.19 (Agכסף ) 25/01/2018 260.65 מפעל כימי )מעבדות( אמינולאב 

 BOD 129 25/01/2018 357.17 מפעל כימי )מעבדות( בקטוכם

 5.72 (pHערך הגבה ) 25/01/2018 984.48 ועים ומסעדותאולמות איר סופר ברקת 

 357 נתרן 25/01/2018 381.77 אולמות אירועים ומסעדות רגעים

 550 כלוריד 25/01/2018 381.77 אולמות אירועים ומסעדות רגעים 

 25/01/2018 408.63 אולמות אירועים ומסעדות שאטו
ריכוז שמנים ושומנים 

(F ) 274 

 11.54 (pHערך הגבה ) 25/01/2018 408.63 אירועים ומסעדותאולמות  שאטו

 5.17 (pHערך הגבה ) 13/02/2018 1,924.84 0 יוחננוף קריית עקרון

 5.07 (pHערך הגבה ) 13/02/2018 160.60 אולמות אירועים ומסעדות שונס

 284 נתרן 18/02/2018 345.48 אולמות אירועים ומסעדות גריל ישראלי-סלינס השקעות

 926 כלוריד 18/02/2018 345.48 אולמות אירועים ומסעדות גריל ישראלי-סלינס השקעות

 18/02/2018 345.48 אולמות אירועים ומסעדות גריל ישראלי-סלינס השקעות
ריכוז שמנים ושומנים 

(F ) 347 

 4.68 (pHערך הגבה ) 18/02/2018 345.48 אולמות אירועים ומסעדות גריל ישראלי-סלינס השקעות

 5.21 (pHערך הגבה ) 18/02/2018 799.52 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה-שופרסל דיל צפונית

 4.32 (pHערך הגבה ) 18/02/2018 82.03 אולמות אירועים ומסעדות פייב קיטשנס -נאפיס 

 294 נתרן 18/03/2018 1,059.83 אולמות אירועים ומסעדות אולמי וויטראז'

 5.01 (pHערך הגבה ) 18/03/2018 1,059.83 אולמות אירועים ומסעדות 'אולמי וויטראז

 4.99 (pHערך הגבה ) 18/03/2018 365.79 מפעל כימי )מעבדות( אמינולאב 

ארונסטי קפה ישפרו  -ארומה 
 441 נתרן 24/04/2018 354.88 אולמות אירועים ומסעדות סנטר

ארונסטי קפה ישפרו  -ארומה 
 641 כלוריד 24/04/2018 354.88 עים ומסעדותאולמות אירו סנטר

 362 נתרן 22/05/2018 963.44 אולמות אירועים ומסעדות רגעים 
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 בע"מ תאגיד המים והביוב מי ציונה

 ערך נמדד הפרמטר החורג תאריך הדיגום צריכת מים לדיגום מגזר תעשייתי שם מפעל

 574 כלוריד 22/05/2018 963.44 אולמות אירועים ומסעדות רגעים 

 4.62 (pHערך הגבה ) 22/05/2018 963.44 אולמות אירועים ומסעדות רגעים 

 379 נתרן 22/05/2018 1,031.31 ות אירועים ומסעדותאולמ קריית עקרון -שופרסל דיל

 465 כלוריד 22/05/2018 1,031.31 אולמות אירועים ומסעדות קריית עקרון -שופרסל דיל

 4.78 (pHערך הגבה ) 22/05/2018 423.74 אולמות אירועים ומסעדות שונס

 23/05/2018 472.87 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה-שופרסל דיל צפונית
ריכוז שמנים ושומנים 

(F ) 369 

 5.08 (pHערך הגבה ) 23/05/2018 598.28 אולמות אירועים ומסעדות אלה גן ארועים 

 BOD 391 23/05/2018 6,019.67 בית חולים בה"ח בריאות הנפש 

 2 (Cuנחושת ) 23/05/2018 196.97 מוסכים חי מוטורס -מוסך גלי טורס 

 0.2 (Moמוליבדן ) 23/05/2018 196.97 מוסכים ורסחי מוט -מוסך גלי טורס 

 53 שמן מינראלי 23/05/2018 196.97 מוסכים חי מוטורס -מוסך גלי טורס 

 VSS 558  23/05/2018 196.97 מוסכים חי מוטורס -מוסך גלי טורס 

 4.65 (pHערך הגבה ) 17/06/2018 1,013.61 אולמות אירועים ומסעדות אולמי וויטראז'

 561 כלוריד 11/07/2018 135.80 אולמות אירועים ומסעדות ר ברקת סופ

 5.2 (pHערך הגבה ) 11/07/2018 135.80 אולמות אירועים ומסעדות סופר ברקת 

 11.11 (pHערך הגבה ) 12/07/2018 1,545.08 ציפוי מתכות תדיראן סוללות

 5.09 (pHבה )ערך הג 29/07/2018 3,909.84 אולמות אירועים ומסעדות אלגריה 

 331 נתרן 21/08/2018 16,494.05 בית חולים בה"ח בריאות הנפש 

 573 כלוריד 21/08/2018 16,494.05 בית חולים בה"ח בריאות הנפש 

 21/08/2018 145.58 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה-שופרסל דיל דרומית
ריכוז שמנים ושומנים 

(F ) 3,318 

 5.25 (pHערך הגבה ) 21/08/2018 145.58 אולמות אירועים ומסעדות יונהנס צ-שופרסל דיל דרומית

 4.88 (pHערך הגבה ) 22/08/2018 1,099.18 אולמות אירועים ומסעדות יוחננוף קריית עקרון

 4.98 (pHערך הגבה ) 25/09/2018 66.07 אולמות אירועים ומסעדות ניס בר 

 27/09/2018 81.38 אולמות אירועים ומסעדות מסעדת פטרה 
ריכוז שמנים ושומנים 

(F ) 1,794 



 2018דוח ניטור שפכי תעשיה שנת 
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 בע"מ תאגיד המים והביוב מי ציונה

 ערך נמדד הפרמטר החורג תאריך הדיגום צריכת מים לדיגום מגזר תעשייתי שם מפעל

 520 נתרן 27/09/2018 255.00 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה -יוחננוף

 792 כלוריד 27/09/2018 255.00 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה -יוחננוף

 5.05 (pHערך הגבה ) 27/09/2018 255.00 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה -יוחננוף

 4.73 (pHערך הגבה ) 23/10/2018 350.25 אולמות אירועים ומסעדות סופר ברקת 

 1.5 ( Rסולפיד)  12/11/2018 641.21 ציפוי מתכות תדיראן סוללות

 5.12 (pHערך הגבה ) 19/11/2018 1,693.78 אולמות אירועים ומסעדות יוחננוף קריית עקרון

 320 נתרן 12/12/2018 357.50 ת אירועים ומסעדותאולמו נס ציונה-שופרסל דיל צפונית

 12/12/2018 357.50 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה-שופרסל דיל צפונית
ריכוז שמנים ושומנים 

(F ) 730 

 1,005 נתרן 13/12/2018 331.22 אולמות אירועים ומסעדות מעדני בשר -לו מי טו 

 724 כלוריד 13/12/2018 331.22 סעדותאולמות אירועים ומ מעדני בשר -לו מי טו 

 13/12/2018 331.22 אולמות אירועים ומסעדות מעדני בשר  -לו מי טו
ריכוז שמנים ושומנים 

(F ) 618 

 10.5 (pHערך הגבה ) 13/12/2018 331.22 אולמות אירועים ומסעדות מעדני בשר -לו מי טו 

 4.7 (pHערך הגבה ) 13/12/2018 226.07 אולמות אירועים ומסעדות שונס

 30/12/2018 985.71 אולמות אירועים ומסעדות אולמי וויטראז'
ריכוז שמנים ושומנים 

(F ) 439 

 342 נתרן 30/12/2018 237.14 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה -יוחננוף

 563 כלוריד 30/12/2018 237.14 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה -יוחננוף

 5.3 (pHערך הגבה ) 30/12/2018 237.14 אולמות אירועים ומסעדות ציונה נס -יוחננוף

 4.7 (pHערך הגבה ) 13/12/2018 226.07 אולמות אירועים ומסעדות שונס

 30/12/2018 985.71 אולמות אירועים ומסעדות אולמי וויטראז'
ריכוז שמנים ושומנים 

(F ) 439 

 342 נתרן 30/12/2018 237.14 ותאולמות אירועים ומסעד נס ציונה -יוחננוף

 563 כלוריד 30/12/2018 237.14 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה -יוחננוף

 5.3 (pHערך הגבה ) 30/12/2018 237.14 אולמות אירועים ומסעדות נס ציונה -יוחננוף

 

  


