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  2017-2018כנית ניטור שפכי תעשייה ת

סוג  סקטור שם המפעל 
 דיגום 

כמות  מיקום דיגום בפועל  פרמטרים לבדיקה 
דיגומים 
 שנתית 

-אולמי גאיה 
 סיגמא אשד

אולמות אירועים 
 ומסעדות

, COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

אולמות אירועים  אולמי וויטראז'
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

אינדיגו מערכות 
 הדפסה 

אולמות אירועים 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

זרם תעשייתי אחוד 
המפעל או בחצר 

 מחוצה לו

4 

אולמות אירועים  אלגריה 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

אולמות אירועים  אלה גן ארועים 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

מפעל כימי  אמינולאב
 )מעבדות(

סריקת מתכות כבדות,  חטף
BOD5 ,COD ,שמן מינרלי ,

pH, VSS, TSS 105ºC ,
פחמימנים הלוגנים מומסים 

(DOX חנקן קיילדל ,)
(TKNזרחן כללי,  ב ,) דיקת

חומרי הדברה לפי העניין, 
 VSS/TSSכלורידים,

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

6 



 
 
 

 2   תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 
 

סוג  סקטור שם המפעל 
 דיגום 

כמות  מיקום דיגום בפועל  פרמטרים לבדיקה 
דיגומים 
 שנתית 

מורן -ארומה
אספרסו בר בילו 

 סנטר

אולמות אירועים 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA, 

שוחת ביוב אחרונה 
המפעל או לפני בחצר 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

 -ארומה 
ארונסטי קפה 

 ישפרו סנטר

אולמות אירועים 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA, 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

בה"ח בריאות 
 הנפש

 ,AA,VSS/TSS נתרן , חטף חולים בית
VSS, TSS 105ºC, 
BOD5, COD,  סריקת
 ,מתכות כבדות, כלורידים
pH, , דטרגנטים 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

מפעל כימי  בקטוכם
 )מעבדות(

סריקת מתכות כבדות,  חטף
BOD5, COD ,שמן מינרלי ,

pH, VSS, TSS 105ºC ,
פחמימנים הלוגנים מומסים 

(DOX חנקן קיילדל ,)
(TKN זרחן כללי,  בדיקת ,)

חומרי הדברה לפי העניין, 
 VSS/TSSכלורידים,

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

6 

-דלק מנטה
 מזכרת בתיה

ביוב אחרונה שוחת  ,COD, pHשמן מינרלי,  חטף תחנות דלק
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

 ,BTEXשמן מינרלי,  חטף תחנות דלק יעד
MTBE, COD, pH סריקה ,

שנתית כמותית של -חד
VOC ו-S-VOC, VSS' 
TSS  דטרגנטים וסריקת

 מתכות

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 אסףמ

4 

אולמות אירועים  לו מי טו
 ומסעדות

, COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

זרם תעשייתי אחוד 
בחצר המפעל או 

 מחוצה לו

4 

אולמות אירועים  VIA-לוי זמיר
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
המפעל או לפני בחצר 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

אולמות אירועים  מאמא דלישס 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

 4שוחת ביוב אחרונה מינרלי, סריקת  שמן ,pH חטף מוסכים -מוסך גלי טורס 



 
 
 

 3   תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 
 

סוג  סקטור שם המפעל 
 דיגום 

כמות  מיקום דיגום בפועל  פרמטרים לבדיקה 
דיגומים 
 שנתית 

 -צביקה שכטר
 חי מוטורס

 TSS ,מתכות כבדות
105ºC, VSS 

בחצר המפעל או לפני 
חיבור המפעל 

למערכת הביוב, זרם 
 מאסף

אולמות אירועים  מסעדת פטרה 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

זרם תעשייתי אחוד 
ו בחצר המפעל א

 מחוצה לו

4 

 AA נתרן , חטף בית חולים נאות המושבה 
VSS/TSS,VSS, TSS 
105ºC, BOD5, COD, 

סריקת מתכות כבדות, 
 דטרגנטים  ,pH ,כלורידים

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

פייב  -נאפיס 
 קיטשנס

אולמות אירועים 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

זרם תעשייתי אחוד 
בחצר המפעל או 

 מחוצה לו

4 

-נגריית פוגל
 סברס 

אולמות אירועים 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
זרם למערכת הביוב, 

 מאסף

4 

מימון -ניס בר 
 שחר ס.ל.מ.י.אר

אולמות אירועים 
 ומסעדות

, COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

אולמות אירועים  סופר ברקת 
 ומסעדות

שוחת ביוב אחרונה  , COD, pHשמן מינרלי,   חטף
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

-סלינס השקעות
 גריל ישראלי

אולמות אירועים 
 ומסעדות

שוחת ביוב אחרונה  , COD, pHשמן מינרלי,   חטף
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

מ.ר.נ -פברז'ה
 השקעות

אירועים אולמות 
 ומסעדות

שוחת ביוב אחרונה  , COD, pHשמן מינרלי,   חטף
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

פז חברת נפט 
גבעת -בע"מ 
 ברנר

שוחת ביוב אחרונה  , COD, pHשמן מינרלי,   חטף תחנות דלק
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

פז חברת נפט 
קריית -בע"מ 
 עקרון

שוחת ביוב אחרונה  , COD, pHשמן מינרלי,   חטף תחנות דלק
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 

4 



 
 
 

 4   תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 
 

סוג  סקטור שם המפעל 
 דיגום 

כמות  מיקום דיגום בפועל  פרמטרים לבדיקה 
דיגומים 
 שנתית 

למערכת הביוב, זרם 
 מאסף

אולמות אירועים  קיארה
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

זרם תעשייתי אחוד 
או בחצר המפעל 

 מחוצה לו

4 

שאולי -רגעים 
 אמירה השקעות

אולמות אירועים 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

רכב הנגב 
 2001רחובות 

מינרלי, סריקת  שמן ,pH חטף מוסכים
כבדותמתכות  , TSS 

105ºC, VSS 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

דדון -שאטו
סולומול 
 ואחמליח

אולמות אירועים 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל  זרם 

 תעשייתי

4 

אולמות אירועים  שונס
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

זרם תעשייתי אחוד 
 בחצר המפעל 

4 

 -שופרסל דיל
 קריית עקרון

אולמות אירועים 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

ר המפעל חיבו
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

שופרסל דיל 
 נס ציונה-דרומית

אולמות אירועים 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
 למערכת הביוב

4 

שמן מינרלי )אם קיים עיבוד  חטף ציפוי מתכות תדיראן 
,  כלורידים, pHשבבי(, 

סולפיד מומס, כלל פחמימנים 
הלוגנים מומסים, ציאנידים  

(DOX) 

שוחת ביוב אחרונה 
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

6 

מקדונלס בילו 
 סנטר

אולמות אירועים 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

זרם תעשייתי אחוד 
בחצר המפעל או 

 מחוצה לו

4 

דלק -שערי דלק 
 מנטה נס ציונה

שוחת ביוב אחרונה  , COD, pHשמן מינרלי,   חטף תחנות דלק
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

4 

דלק -שערי דלק 
 מזכרת בתיה 

שוחת ביוב אחרונה  , COD, pHשמן מינרלי,   חטף תחנות דלק
בחצר המפעל או לפני 

חיבור המפעל 
למערכת הביוב, זרם 

 מאסף

 



 
 
 

 5   תאגיד המים והביוב מי ציונה בע"מ 
 

סוג  סקטור שם המפעל 
 דיגום 

כמות  מיקום דיגום בפועל  פרמטרים לבדיקה 
דיגומים 
 שנתית 

אולמות אירועים  יוחננוף
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

זרם תעשייתי אחוד 
בחצר המפעל או 

 מחוצה לו

4 

אירועים אולמות  קפה ג'ו-קניותר 
 ומסעדות

 ,COD, pHשמנים ושומנים,  חטף
TSS 105°C כלוריד, נתרן ,

AA , 

זרם תעשייתי אחוד 
בחצר המפעל או 

 מחוצה לו

4 

 

 

 


