
מקסימום_תקןתוצאהיחידהבדיקהדיגום_תאריךלבדיקה_חומרדיגום_סוגדוגמאות_תאורתאריך

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/12/2015שפכיםאקראיהשוחה חסומה אולמי אשר04/01/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/12/2015שפכיםאקראיאין זרימה מסעדת דביט סמיר04/01/2016

ICP-Znmg/L0.143 אבץ 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Kmg/L8.66 אשלגן 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Bmg/L0.211.5 בורון 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Femg/L4.29 ברזל 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Smg/L10.7 גופרית 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Pmg/L2.4215 זרחן 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Mgmg/L5.77 מגנזיום 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Mnmg/L0.031 מנגן 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Namg/L37.6 נתרן 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Srmg/L0.16 סטרונציום 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Camg/L43.8 סידן 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 17/01/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

mg/L590COD/BOD>4כללי 17/01/2016BODשפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

mg O2/L955800כללי 17/01/2016CODשפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

6.910שטח-17/01/2016PHשפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

mg/L160400מוצקים מרחפים 17/01/2016TSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

mg/L160מוצקים נדיפים 17/01/2016VSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי17/01/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

mg/L1450(TKN)חנקן קלדהל 17/01/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

mg/L62כלורידים17/01/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

בוצעICP-סריקת מתכות17/01/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

mg/L49250שמנים ושומנים17/01/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/01/2016

mg O2/L2305800כללי 17/01/2016CODשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה18/01/2016

6.110שטח-17/01/2016PHשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה18/01/2016

mg/L190400מוצקים מרחפים 17/01/2016TSSשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה18/01/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי17/01/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה18/01/2016

mg/L9.215זרחן כללי17/01/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה18/01/2016

mg/L4650(TKN)חנקן קלדהל 17/01/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה18/01/2016

mg/L95כלורידים17/01/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה18/01/2016

AAmg/L80- נתרן17/01/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה18/01/2016

mg/L33250שמנים ושומנים17/01/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה18/01/2016

mg O2/L1515800כללי 24/01/2016CODשפכיםאקראיאולמי לאונרדו24/01/2016

6.2510שטח-24/01/2016PHשפכיםאקראיאולמי לאונרדו24/01/2016

mg/L180400מוצקים מרחפים 24/01/2016TSSשפכיםאקראיאולמי לאונרדו24/01/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי24/01/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו24/01/2016

mg/L189כלורידים24/01/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו24/01/2016

AAmg/L126- נתרן24/01/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו24/01/2016

mg/L49250שמנים ושומנים24/01/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו24/01/2016

mg O2/L15600800כללי 24/01/2016CODשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך24/01/2016

3.910שטח-24/01/2016PHשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך24/01/2016

mg/L2810400מוצקים מרחפים 24/01/2016TSSשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך24/01/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי24/01/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך24/01/2016

mg/L776כלורידים24/01/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך24/01/2016

AAmg/L495- נתרן24/01/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך24/01/2016

mg/L1056250שמנים ושומנים24/01/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך24/01/2016

ICP-Znmg/L0.23 אבץ 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Kmg/L16.9 אשלגן 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Bmg/L0.221.5 בורון 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Femg/L1.83 ברזל 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Smg/L8.43 גופרית 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Pmg/L3.3515 זרחן 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016



ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Limg/L0.080.3 ליתיום 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Mgmg/L8.51 מגנזיום 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Mnmg/L0.191 מנגן 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Cumg/L0.061 נחושת 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Namg/L87.4 נתרן 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Srmg/L0.31 סטרונציום 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Camg/L54 סידן 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICPmg/L3.28 - (צורן) Si סיליקה 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 24/01/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

6.510שטח-24/01/2016PHשפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

mg/L105400מוצקים מרחפים 24/01/2016TSSשפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

mg/L105מוצקים נדיפים 24/01/2016VSSשפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי24/01/2016שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

בוצעICP-סריקת מתכות24/01/2016שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי24/01/2016שפכיםאקראיד.מ.צ24/01/2016

mg O2/L1145800כללי 24/01/2016CODשפכיםאקראישופרסל רמלוד24/01/2016

7.2510שטח-24/01/2016PHשפכיםאקראישופרסל רמלוד24/01/2016

mg/L180400מוצקים מרחפים 24/01/2016TSSשפכיםאקראישופרסל רמלוד24/01/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי24/01/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד24/01/2016

mg/L272כלורידים24/01/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד24/01/2016

AAmg/L157- נתרן24/01/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד24/01/2016

mg/L86250שמנים ושומנים24/01/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד24/01/2016

mg/L6435COD/BOD>4כללי 24/01/2016BODשפכיםאקראיסלטי שמיר24/01/2016

mg O2/L10000800כללי 24/01/2016CODשפכיםאקראיסלטי שמיר24/01/2016

4.3110שטח-24/01/2016PHשפכיםאקראיסלטי שמיר24/01/2016

mg/L515400מוצקים מרחפים 24/01/2016TSSשפכיםאקראיסלטי שמיר24/01/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי24/01/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר24/01/2016

mg/L3415זרחן כללי24/01/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר24/01/2016

mg/L8050(TKN)חנקן קלדהל 24/01/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר24/01/2016

mg/L6668כלורידים24/01/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר24/01/2016

mg/L168250שמנים ושומנים24/01/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר24/01/2016

mg O2/L1750800כללי 24/01/2016CODשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו24/01/2016

8.5510שטח-24/01/2016PHשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו24/01/2016

mg/L245400מוצקים מרחפים 24/01/2016TSSשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו24/01/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי24/01/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו24/01/2016

mg/L815זרחן כללי24/01/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו24/01/2016

mg/L2550(TKN)חנקן קלדהל 24/01/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו24/01/2016

mg/L79כלורידים24/01/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו24/01/2016

AAmg/L159- נתרן24/01/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו24/01/2016

mg/L49250שמנים ושומנים24/01/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו24/01/2016

mg O2/L2075800כללי 28/01/2016CODשפכיםאקראיאולמי אליסון28/01/2016

6.5610שטח-28/01/2016PHשפכיםאקראיאולמי אליסון28/01/2016

mg/L510400מוצקים מרחפים 28/01/2016TSSשפכיםאקראיאולמי אליסון28/01/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי28/01/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון28/01/2016

mg/L382כלורידים28/01/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון28/01/2016

AAmg/L232- נתרן28/01/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון28/01/2016

mg/L197250שמנים ושומנים28/01/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון28/01/2016

mg O2/L1390800כללי 28/01/2016CODשפכיםאקראימסעדת חליל28/01/2016

6.6110שטח-28/01/2016PHשפכיםאקראימסעדת חליל28/01/2016

mg/L235400מוצקים מרחפים 28/01/2016TSSשפכיםאקראימסעדת חליל28/01/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי28/01/2016שפכיםאקראימסעדת חליל28/01/2016

mg/L352כלורידים28/01/2016שפכיםאקראימסעדת חליל28/01/2016

AAmg/L247- נתרן28/01/2016שפכיםאקראימסעדת חליל28/01/2016

mg/L56250שמנים ושומנים28/01/2016שפכיםאקראימסעדת חליל28/01/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע28/01/2016שפכיםאקראיאין זרימה מסעדת דביט סמיר28/01/2016

mg O2/L1675800כללי 07/02/2016CODשפכיםאקראימ"רוקחמן בע08/02/2016

6.7510שטח-07/02/2016PHשפכיםאקראימ"רוקחמן בע08/02/2016

mg/L945400מוצקים מרחפים 07/02/2016TSSשפכיםאקראימ"רוקחמן בע08/02/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי07/02/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע08/02/2016

mg/L3.615זרחן כללי07/02/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע08/02/2016

mg/L2150(TKN)חנקן קלדהל 07/02/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע08/02/2016

mg/L73כלורידים07/02/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע08/02/2016

AAmg/L42- נתרן07/02/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע08/02/2016

mg/L60250שמנים ושומנים07/02/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע08/02/2016

ICP-Znmg/L0.133 אבץ 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Kmg/L2.14 אשלגן 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Bmg/L0.271.5 בורון 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Femg/L0.82 ברזל 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Smg/L3.01 גופרית 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016



ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Pmg/L0.515 זרחן 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Mgmg/L< 2.000 מגנזיום 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Mnmg/L0.031 מנגן 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Cumg/L0.071 נחושת 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Namg/L11.3 נתרן 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Srmg/L0.04 סטרונציום 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Camg/L13.5 סידן 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 07/02/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

6.8810שטח-07/02/2016PHשפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

mg/L35400מוצקים מרחפים 07/02/2016TSSשפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

mg/L34מוצקים נדיפים 07/02/2016VSSשפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי07/02/2016שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

בוצעICP-סריקת מתכות07/02/2016שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי07/02/2016שפכיםאקראימוסך פנוס08/02/2016

mg O2/L460800כללי 07/02/2016CODשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 08/02/2016

ראה פרשנות07/02/2016P&T -MTBEשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 08/02/2016

7.2510שטח-07/02/2016PHשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 08/02/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי07/02/2016שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 08/02/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי07/02/2016שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 08/02/2016

ICP-Znmg/L< 0.0503 אבץ 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Kmg/L8.89 אשלגן 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Smg/L6.07 גופרית 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Pmg/L< 0.20015 זרחן 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Mgmg/L9.42 מגנזיום 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Namg/L35.5 נתרן 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Srmg/L0.2 סטרונציום 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Camg/L38.1 סידן 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 07/02/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

7.3710שטח-07/02/2016PHשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

mg/L< 2.5400מוצקים מרחפים 07/02/2016TSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

mg/L< 2.5מוצקים נדיפים 07/02/2016VSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי07/02/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

mg/L87.7(IC-ב)-Clכלוריד 07/02/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

mg/L18.7(IC-ב)SO4-2סולפאט 07/02/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

1*לא התגלהmg/Lסולפיד מומס07/02/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

בוצעICP-סריקת מתכות07/02/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 08/02/2016

ICP-Znmg/L0.173 אבץ 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Almg/L1.4225 אלומיניום 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Kmg/L13.7 אשלגן 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Bmg/L0.21.5 בורון 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Femg/L8.19 ברזל 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Smg/L9.5 גופרית 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016



ICP-Pmg/L3.0315 זרחן 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Timg/L0.04 טיטניום 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Mgmg/L10 מגנזיום 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Mnmg/L0.071 מנגן 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Cumg/L0.071 נחושת 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Namg/L48.9 נתרן 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Srmg/L0.22 סטרונציום 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Camg/L42.5 סידן 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICPmg/L2.34 - (צורן) Si סיליקה 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 07/02/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

mg O2/L410800כללי 07/02/2016CODשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

7.0510שטח-07/02/2016PHשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

mg/L255400מוצקים מרחפים 07/02/2016TSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

mg/L185מוצקים נדיפים 07/02/2016VSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ראה פרשנותP&T -ככלורידים 07/02/2016DOXשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי07/02/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

mg/L108(IC-ב)-Clכלוריד 07/02/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

mg/L22.8(IC-ב)SO4-2סולפאט 07/02/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס07/02/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

בוצעICP-סריקת מתכות07/02/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי07/02/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע08/02/2016

ICP-Znmg/L0.393 אבץ 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Kmg/L45.7 אשלגן 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Femg/L0.63 ברזל 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Smg/L11.9 גופרית 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Pmg/L14.815 זרחן 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Mgmg/L12.2 מגנזיום 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Mnmg/L0.081 מנגן 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Cumg/L0.081 נחושת 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Namg/L65.6 נתרן 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Srmg/L0.23 סטרונציום 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Camg/L42.8 סידן 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 07/02/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

mg O2/L1485800כללי 07/02/2016CODשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

710שטח-07/02/2016PHשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

mg/L690400מוצקים מרחפים 07/02/2016TSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

mg/L650מוצקים נדיפים 07/02/2016VSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

mg/L10.440דטרגנט אניוני07/02/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

mg/L10.81דטרגנט נוניוני07/02/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי07/02/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

mg/L135כלורידים07/02/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

בוצעICP-סריקת מתכות07/02/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

mg/L35250שומנים07/02/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי07/02/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה08/02/2016

ICP-Znmg/L0.643 אבץ 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Almg/L1.4525 אלומיניום 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Kmg/L4.37 אשלגן 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Snmg/L0.032 בדיל 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Bmg/L0.231.5 בורון 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Femg/L3.59 ברזל 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Bamg/L0.13 בריום 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016



ICP-Smg/L7.68 גופרית 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Pmg/L1.6415 זרחן 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Timg/L0.07 טיטניום 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Mgmg/L9.77 מגנזיום 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Mnmg/L0.031 מנגן 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Cumg/L0.381 נחושת 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Namg/L29.1 נתרן 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Srmg/L0.26 סטרונציום 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Camg/L51.3 סידן 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICPmg/L2.19 - (צורן) Si סיליקה 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 11/02/2016#שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

mg O2/L410800כללי 11/02/2016CODשפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

11/02/2016P&T -MTBEµg/L26.6שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

7.1210שטח-11/02/2016PHשפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

mg/L545400מוצקים מרחפים 11/02/2016TSSשפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

mg/L95מוצקים נדיפים 11/02/2016VSSשפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי11/02/2016שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

בוצעICP-סריקת מתכות11/02/2016שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי11/02/2016שפכיםאקראישלום. מוסך פ11/02/2016

mg O2/L4160800כללי 11/02/2016CODשפכיםאקראימ"בע' מסעדת מלך מהרג11/02/2016

5.4610שטח-11/02/2016PHשפכיםאקראימ"בע' מסעדת מלך מהרג11/02/2016

mg/L1250400מוצקים מרחפים 11/02/2016TSSשפכיםאקראימ"בע' מסעדת מלך מהרג11/02/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי11/02/2016שפכיםאקראימ"בע' מסעדת מלך מהרג11/02/2016

mg/L176כלורידים11/02/2016שפכיםאקראימ"בע' מסעדת מלך מהרג11/02/2016

AAmg/L122- נתרן11/02/2016שפכיםאקראימ"בע' מסעדת מלך מהרג11/02/2016

mg/L314250שמנים ושומנים11/02/2016שפכיםאקראימ"בע' מסעדת מלך מהרג11/02/2016

mg O2/L5000800כללי 11/02/2016CODשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד11/02/2016

5.110שטח-11/02/2016PHשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד11/02/2016

mg/L1690400מוצקים מרחפים 11/02/2016TSSשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד11/02/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי11/02/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד11/02/2016

mg/L361כלורידים11/02/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד11/02/2016

AAmg/L238- נתרן11/02/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד11/02/2016

mg/L324250שמנים ושומנים11/02/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד11/02/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע11/02/2016שפכיםאקראיסתימה מסעדת הסולטן14/02/2016

ICP-Znmg/L0.183 אבץ 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Kmg/L29.3 אשלגן 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Bmg/L0.221.5 בורון 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Femg/L0.62 ברזל 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Smg/L34.5 גופרית 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Pmg/L6.5315 זרחן 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Mgmg/L19.5 מגנזיום 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Mnmg/L0.041 מנגן 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Cumg/L0.041 נחושת 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Namg/L131 נתרן 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Srmg/L0.67 סטרונציום 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Camg/L58.5 סידן 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICPmg/L6.36 - (צורן) Si סיליקה 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 29/02/2016#שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

mg/L235COD/BOD>4כללי 29/02/2016BODשפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

mg O2/L550800כללי 29/02/2016CODשפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

7.1210שטח-29/02/2016PHשפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

mg/L120400מוצקים מרחפים 29/02/2016TSSשפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

mg/L110מוצקים נדיפים 29/02/2016VSSשפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

ראה פרשנותP&T -ככלורידים 29/02/2016DOXשפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

mg/L14.440דטרגנט אניוני29/02/2016שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016



בוצעדיגום שפכים מורכב29/02/2016שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

mg/L63(TNb)חנקן כללי29/02/2016שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

mg/L6250(TKN)חנקן קלדהל 29/02/2016שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

mg/L202כלורידים29/02/2016שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

בוצעICP-סריקת מתכות29/02/2016שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

mg/L50250שומנים29/02/2016שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי29/02/2016שפכים28-29/2/16מורכב תחנת שאיבה רמלה01/03/2016

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Zn אבץ #

mg/L0.283

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Al אלומיניום #

mg/L< 1.00025

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Sb אנטימון #

mg/L< 0.025

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-As ארסן #

mg/L< 0.0250.1

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-K אשלגן #

mg/L32.6

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Sn בדיל #

mg/L< 0.0252

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-B בורון #

mg/L0.311.5

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Fe ברזל #

mg/L2.85

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Ba בריום #

mg/L< 0.100

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Be בריליום #

mg/L< 0.0250.5

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-S גופרית #

mg/L17.9

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-V ונדיום #

mg/L< 0.0250.5

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-P זרחן #

mg/L10.215

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Ti טיטניום #

mg/L0.03

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Ag כסף #

mg/L< 0.0250.1

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Hg כספית #

mg/L< 0.0250.05

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Cr כרום #

mg/L< 0.025

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Li ליתיום #

mg/L< 0.0250.3

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Mg מגנזיום #

mg/L9.05

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Mo מוליבדן #

mg/L< 0.0250.15

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Mn מנגן #

mg/L0.071

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Cu נחושת #

mg/L0.131

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Ni ניקל #

mg/L0.040.5

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Na נתרן #

mg/L51.7

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Sr סטרונציום #

mg/L0.23

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Ca סידן #

mg/L79.8

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP - (צורן) Si סיליקה #

mg/L4.32

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Se סלניום #

mg/L< 0.0250.05

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Pb עופרת #

mg/L< 0.0250.5

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Cd קדמיום #

mg/L< 0.0250.1

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-Co קובלט #

mg/L< 0.0251

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

PH-שטח

7.9810

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

TSS מוצקים מרחפים

mg/L690400

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

VSS מוצקים נדיפים

mg/L630

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

רחוק-דיגום שפכים אקראי

בוצע

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

ICP-סריקת מתכות

בוצע

03/03/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע03/03/2016

שמן מינרלי

mg/L< 10.0020

mg O2/L250800כללי 03/03/2016CODשפכיםאקראימסעדת הסולטן03/03/2016



610שטח-03/03/2016PHשפכיםאקראימסעדת הסולטן03/03/2016

mg/L30400מוצקים מרחפים 03/03/2016TSSשפכיםאקראימסעדת הסולטן03/03/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/03/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן03/03/2016

mg/L105כלורידים03/03/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן03/03/2016

AAmg/L57- נתרן03/03/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן03/03/2016

mg/L26250שמנים ושומנים03/03/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן03/03/2016

mg O2/L735800כללי 03/03/2016CODשפכיםאקראיבית הלאפה03/03/2016

610שטח-03/03/2016PHשפכיםאקראיבית הלאפה03/03/2016

mg/L95400מוצקים מרחפים 03/03/2016TSSשפכיםאקראיבית הלאפה03/03/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/03/2016שפכיםאקראיבית הלאפה03/03/2016

mg/L184כלורידים03/03/2016שפכיםאקראיבית הלאפה03/03/2016

AAmg/L107- נתרן03/03/2016שפכיםאקראיבית הלאפה03/03/2016

mg/L85250שמנים ושומנים03/03/2016שפכיםאקראיבית הלאפה03/03/2016

ICP-Znmg/L0.753 אבץ 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Almg/L1.1925 אלומיניום 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Kmg/L56.3 אשלגן 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Bmg/L0.231.5 בורון 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Femg/L3.91 ברזל 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Bamg/L0.11 בריום 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Smg/L22 גופרית 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Pmg/L20.715 זרחן 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Timg/L0.04 טיטניום 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Mgmg/L27.6 מגנזיום 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Mnmg/L0.091 מנגן 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Cumg/L0.151 נחושת 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Namg/L107 נתרן 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Srmg/L0.77 סטרונציום 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Camg/L95.1 סידן 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICPmg/L5.49 - (צורן) Si סיליקה 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 03/03/2016#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

710שטח-03/03/2016PHשפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

mg/L465400מוצקים מרחפים 03/03/2016TSSשפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

mg/L395מוצקים נדיפים 03/03/2016VSSשפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/03/2016שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

בוצעICP-סריקת מתכות03/03/2016שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי03/03/2016שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Znmg/L1.543 אבץ 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Almg/L2.0525 אלומיניום 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Kmg/L72.9 אשלגן 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Bmg/L0.291.5 בורון 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Femg/L9.44 ברזל 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Bamg/L0.26 בריום 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Smg/L29.5 גופרית 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Pmg/L27.315 זרחן 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Timg/L0.07 טיטניום 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Crmg/L0.04 כרום 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Mgmg/L41.2 מגנזיום 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Mnmg/L0.211 מנגן 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Cumg/L0.241 נחושת 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Nimg/L0.030.5 ניקל 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Namg/L98.4 נתרן 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Srmg/L0.95 סטרונציום 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Camg/L130 סידן 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICPmg/L9.1 - (צורן) Si סיליקה 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Pbmg/L0.040.5 עופרת 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 03/03/2016#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

6.2510שטח-03/03/2016PHשפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016



mg/L685400מוצקים מרחפים 03/03/2016TSSשפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

mg/L550מוצקים נדיפים 03/03/2016VSSשפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/03/2016שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

בוצעICP-סריקת מתכות03/03/2016שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי03/03/2016שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה03/03/2016

ICP-Znmg/L0.053 אבץ 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Almg/L15.925 אלומיניום 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Kmg/L11.5 אשלגן 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Smg/L354 גופרית 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Pmg/L0.415 זרחן 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Mgmg/L8.14 מגנזיום 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Namg/L663 נתרן 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Srmg/L0.29 סטרונציום 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Camg/L32.9 סידן 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICPmg/L2.66 - (צורן) Si סיליקה 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 03/03/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

7.8510שטח-03/03/2016PHשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

mg/L30400מוצקים מרחפים 03/03/2016TSSשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

mg/L16מוצקים נדיפים 03/03/2016VSSשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/03/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

mg/L113(IC-ב)-Clכלוריד 03/03/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

mg/L1065(IC-ב)SO4-2סולפאט 03/03/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

1*לא התגלהmg/Lסולפיד מומס03/03/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

בוצעICP-סריקת מתכות03/03/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע03/03/2016

ICP-Znmg/L0.863 אבץ 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Kmg/L9.06 אשלגן 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Bmg/L0.211.5 בורון 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Femg/L0.68 ברזל 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Smg/L12.7 גופרית 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Pmg/L0.6515 זרחן 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Mgmg/L13.1 מגנזיום 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Cumg/L0.031 נחושת 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Namg/L43.9 נתרן 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Srmg/L0.46 סטרונציום 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Camg/L54 סידן 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICPmg/L4.98 - (צורן) Si סיליקה 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 03/03/2016#שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

mg/L22COD/BOD>4כללי 03/03/2016BODשפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

mg O2/L70800כללי 03/03/2016CODשפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

6.710שטח-03/03/2016PHשפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

mg/L45400מוצקים מרחפים 03/03/2016TSSשפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

mg/L30מוצקים נדיפים 03/03/2016VSSשפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

P&Tmg/L0.00071 -ככלורידים 03/03/2016DOXשפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/03/2016שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016



בוצעICP-סריקת מתכות03/03/2016שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי03/03/2016שפכיםאקראישיווק. צ.א03/03/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע03/03/2016שפכיםאקראי132אין זרימה סונול הרצל 03/03/2016

mg O2/L9930800כללי 07/03/2016CODשפכיםאקראיאולמי קליפסו07/03/2016

6.310שטח-07/03/2016PHשפכיםאקראיאולמי קליפסו07/03/2016

mg/L3805400מוצקים מרחפים 07/03/2016TSSשפכיםאקראיאולמי קליפסו07/03/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי07/03/2016שפכיםאקראיאולמי קליפסו07/03/2016

mg/L371כלורידים07/03/2016שפכיםאקראיאולמי קליפסו07/03/2016

AAmg/L238- נתרן07/03/2016שפכיםאקראיאולמי קליפסו07/03/2016

mg/L1042250שמנים ושומנים07/03/2016שפכיםאקראיאולמי קליפסו07/03/2016

ICP-Znmg/L0.133 אבץ 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Kmg/L11.6 אשלגן 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Bmg/L0.221.5 בורון 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Femg/L2.88 ברזל 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Bamg/L0.11 בריום 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Smg/L7.91 גופרית 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Pmg/L4.3515 זרחן 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Mgmg/L15.2 מגנזיום 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Mnmg/L0.081 מנגן 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Cumg/L0.071 נחושת 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Namg/L56.7 נתרן 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Srmg/L0.44 סטרונציום 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Camg/L61.1 סידן 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICPmg/L3.84 - (צורן) Si סיליקה 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 07/03/2016#שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

6.9410שטח-07/03/2016PHשפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

mg/L215400מוצקים מרחפים 07/03/2016TSSשפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

mg/L185מוצקים נדיפים 07/03/2016VSSשפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי07/03/2016שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

בוצעICP-סריקת מתכות07/03/2016שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי07/03/2016שפכיםאקראיבית אגד07/03/2016

ICP-Znmg/L0.193 אבץ 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Kmg/L2.95 אשלגן 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Bmg/L0.261.5 בורון 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Femg/L1.04 ברזל 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Smg/L6.58 גופרית 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Pmg/L0.5915 זרחן 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Mgmg/L6.21 מגנזיום 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Cumg/L0.041 נחושת 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Namg/L28.8 נתרן 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Srmg/L0.21 סטרונציום 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Camg/L38.4 סידן 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 07/03/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

7.3110שטח-07/03/2016PHשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

mg/L100400מוצקים מרחפים 07/03/2016TSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

mg/L95מוצקים נדיפים 07/03/2016VSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי07/03/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016



בוצעICP-סריקת מתכות07/03/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי07/03/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר07/03/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע07/03/2016שפכיםאקראיאין זרימה מוסך אחים07/03/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע07/03/2016שפכיםאקראירכב חונה על שוחה אולמי אשר07/03/2016

mg O2/L675800כללי 03/04/2016CODשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג03/04/2016

9.510שטח-03/04/2016PHשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג03/04/2016

mg/L100400מוצקים מרחפים 03/04/2016TSSשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג03/04/2016

mg/L25.440דטרגנט אניוני03/04/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג03/04/2016

mg/L0.771דטרגנט נוניוני03/04/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג03/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/04/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג03/04/2016

mg/L12.515זרחן כללי03/04/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג03/04/2016

mg/L5350(TKN)חנקן קלדהל 03/04/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג03/04/2016

mg/L97כלורידים03/04/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג03/04/2016

AAmg/L341- נתרן03/04/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג03/04/2016

mg/L42250שמנים ושומנים03/04/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג03/04/2016

mg O2/L9110800כללי 03/04/2016CODשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך03/04/2016

5.1510שטח-03/04/2016PHשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך03/04/2016

mg/L3455400מוצקים מרחפים 03/04/2016TSSשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך03/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/04/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך03/04/2016

mg/L552כלורידים03/04/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך03/04/2016

AAmg/L312- נתרן03/04/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך03/04/2016

mg/L1651250שמנים ושומנים03/04/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך03/04/2016

ICP-Znmg/L0.463 אבץ 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Almg/L4.0125 אלומיניום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Kmg/L39.8 אשלגן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Bmg/L0.251.5 בורון 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Femg/L25.6 ברזל 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Bamg/L0.12 בריום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Smg/L16.5 גופרית 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Pmg/L6.8115 זרחן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Timg/L0.13 טיטניום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Crmg/L0.05 כרום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Mgmg/L13.2 מגנזיום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Mnmg/L0.21 מנגן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Cumg/L0.111 נחושת 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Nimg/L0.060.5 ניקל 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Namg/L66.8 נתרן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Srmg/L0.35 סטרונציום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Camg/L62.7 סידן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICPmg/L3.82 - (צורן) Si סיליקה 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 03/04/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

mg O2/L710800כללי 03/04/2016CODשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

6.2510שטח-03/04/2016PHשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

mg/L445400מוצקים מרחפים 03/04/2016TSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

mg/L260מוצקים נדיפים 03/04/2016VSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

P&Tmg/L0.00651 -ככלורידים 03/04/2016DOXשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/04/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

mg/L157(IC-ב)-Clכלוריד 03/04/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

mg/L42.7(IC-ב)SO4-2סולפאט 03/04/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס03/04/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

בוצעICP-סריקת מתכות03/04/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי03/04/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע03/04/2016

ICP-Znmg/L< 0.0503 אבץ 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Kmg/L< 2.000 אשלגן 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Bmg/L0.21.5 בורון 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Smg/L7.41 גופרית 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Pmg/L< 0.20015 זרחן 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016



ICP-Mgmg/L8.82 מגנזיום 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Namg/L35.6 נתרן 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Srmg/L0.33 סטרונציום 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Camg/L43.3 סידן 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICPmg/L2.47 - (צורן) Si סיליקה 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 03/04/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

7.0510שטח-03/04/2016PHשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

mg/L< 2.5400מוצקים מרחפים 03/04/2016TSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

mg/L< 2.5מוצקים נדיפים 03/04/2016VSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/04/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

mg/L73.7(IC-ב)-Clכלוריד 03/04/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

mg/L23.9(IC-ב)SO4-2סולפאט 03/04/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס03/04/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

בוצעICP-סריקת מתכות03/04/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 03/04/2016

mg O2/L780800כללי 03/04/2016CODשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 03/04/2016

03/04/2016P&T -MTBEµg/L693.2שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 03/04/2016

7.510שטח-03/04/2016PHשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 03/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/04/2016שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 03/04/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי03/04/2016שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 03/04/2016

mg O2/L1750800כללי 03/04/2016CODשפכיםאקראישופרסל רמלוד03/04/2016

610שטח-03/04/2016PHשפכיםאקראישופרסל רמלוד03/04/2016

mg/L630400מוצקים מרחפים 03/04/2016TSSשפכיםאקראישופרסל רמלוד03/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/04/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד03/04/2016

mg/L371כלורידים03/04/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד03/04/2016

AAmg/L214- נתרן03/04/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד03/04/2016

mg/L300250שמנים ושומנים03/04/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד03/04/2016

mg/L6907COD/BOD>4כללי 03/04/2016BODשפכיםאקראיסלטי שמיר03/04/2016

mg O2/L9150800כללי 03/04/2016CODשפכיםאקראיסלטי שמיר03/04/2016

4.910שטח-03/04/2016PHשפכיםאקראיסלטי שמיר03/04/2016

mg/L555400מוצקים מרחפים 03/04/2016TSSשפכיםאקראיסלטי שמיר03/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/04/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר03/04/2016

mg/L4015זרחן כללי03/04/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר03/04/2016

mg/L10350(TKN)חנקן קלדהל 03/04/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר03/04/2016

mg/L10227כלורידים03/04/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר03/04/2016

mg/L265250שמנים ושומנים03/04/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר03/04/2016

mg O2/L6285800כללי 03/04/2016CODשפכיםאקראיאולמי לאונרדו03/04/2016

1010שטח-03/04/2016PHשפכיםאקראיאולמי לאונרדו03/04/2016

mg/L515400מוצקים מרחפים 03/04/2016TSSשפכיםאקראיאולמי לאונרדו03/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/04/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו03/04/2016

mg/L340כלורידים03/04/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו03/04/2016

AAmg/L313- נתרן03/04/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו03/04/2016

mg/L678250שמנים ושומנים03/04/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו03/04/2016

mg O2/L2760800כללי 03/04/2016CODשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו03/04/2016

610שטח-03/04/2016PHשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו03/04/2016

mg/L75400מוצקים מרחפים 03/04/2016TSSשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו03/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/04/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו03/04/2016

mg/L15.415זרחן כללי03/04/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו03/04/2016

mg/L5650(TKN)חנקן קלדהל 03/04/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו03/04/2016

mg/L340כלורידים03/04/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו03/04/2016

AAmg/L302- נתרן03/04/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו03/04/2016

mg/L39250שמנים ושומנים03/04/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו03/04/2016

mg O2/L3485800כללי 03/04/2016CODשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה03/04/2016

6.110שטח-03/04/2016PHשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה03/04/2016

mg/L1020400מוצקים מרחפים 03/04/2016TSSשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה03/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/04/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה03/04/2016

mg/L1515זרחן כללי03/04/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה03/04/2016

mg/L5450(TKN)חנקן קלדהל 03/04/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה03/04/2016

mg/L109כלורידים03/04/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה03/04/2016

AAmg/L157- נתרן03/04/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה03/04/2016

mg/L643250שמנים ושומנים03/04/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה03/04/2016

ICP-Znmg/L0.13 אבץ 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Kmg/L12.4 אשלגן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Bmg/L0.241.5 בורון 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Femg/L0.5 ברזל 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Smg/L10.3 גופרית 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Pmg/L2.4815 זרחן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016



ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Mgmg/L9.83 מגנזיום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Namg/L54 נתרן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Srmg/L0.34 סטרונציום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Camg/L38.1 סידן 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICPmg/L2.59 - (צורן) Si סיליקה 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 03/04/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

mg/L199COD/BOD>4כללי 03/04/2016BODשפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

mg O2/L490800כללי 03/04/2016CODשפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

7.110שטח-03/04/2016PHשפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

mg/L140400מוצקים מרחפים 03/04/2016TSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

mg/L140מוצקים נדיפים 03/04/2016VSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי03/04/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

mg/L2050(TKN)חנקן קלדהל 03/04/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

mg/L100כלורידים03/04/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

בוצעICP-סריקת מתכות03/04/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

mg/L69250שמנים ושומנים03/04/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע03/04/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע03/04/2016שפכיםאקראיד.מ.שוחה סתומה צ11/04/2016

mg O2/L3025800כללי 21/04/2016CODשפכיםאקראיאולמי אליסון21/04/2016

610שטח-21/04/2016PHשפכיםאקראיאולמי אליסון21/04/2016

mg/L919400מוצקים מרחפים 21/04/2016TSSשפכיםאקראיאולמי אליסון21/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי21/04/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון21/04/2016

mg/L370כלורידים21/04/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון21/04/2016

AAmg/L231- נתרן21/04/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון21/04/2016

mg/L263250שמנים ושומנים21/04/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון21/04/2016

mg O2/L6755800כללי 21/04/2016CODשפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע21/04/2016

6.3510שטח-21/04/2016PHשפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע21/04/2016

mg/L616400מוצקים מרחפים 21/04/2016TSSשפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע21/04/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי21/04/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע21/04/2016

mg/L20.515זרחן כללי21/04/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע21/04/2016

mg/L131.8(TNb)חנקן כללי21/04/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע21/04/2016

mg/L13050(TKN)חנקן קלדהל 21/04/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע21/04/2016

mg/L1419כלורידים21/04/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע21/04/2016

AAmg/L975- נתרן21/04/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע21/04/2016

mg/L575250שומנים21/04/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע21/04/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי21/04/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע21/04/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/04/2016שפכיםאקראי132אין זרימה סונול הרצל 21/04/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע15/05/2016שפכיםאקראישוחה חסומה אולמי אשר15/05/2016

mg O2/L1414800כללי 15/05/2016CODשפכיםאקראישופרסל היצירה15/05/2016

5.8610שטח-15/05/2016PHשפכיםאקראישופרסל היצירה15/05/2016

mg/L255400מוצקים מרחפים 15/05/2016TSSשפכיםאקראישופרסל היצירה15/05/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/05/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה15/05/2016

mg/L288כלורידים15/05/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה15/05/2016

AAmg/L170- נתרן15/05/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה15/05/2016

mg/L63250שמנים ושומנים15/05/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה15/05/2016

ICP-Znmg/L0.263 אבץ 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Kmg/L5.09 אשלגן 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Bmg/L0.271.5 בורון 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Femg/L1.29 ברזל 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Bamg/L0.07 בריום 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Smg/L10.9 גופרית 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Pmg/L1.2615 זרחן 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Mgmg/L9.83 מגנזיום 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Mnmg/L0.031 מנגן 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Cumg/L0.051 נחושת 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Namg/L31.6 נתרן 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Srmg/L0.28 סטרונציום 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Camg/L51.8 סידן 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICPmg/L4.94 - (צורן) Si סיליקה 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016



ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 15/05/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

6.710שטח-15/05/2016PHשפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

mg/L76400מוצקים מרחפים 15/05/2016TSSשפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

mg/L76מוצקים נדיפים 15/05/2016VSSשפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/05/2016שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

בוצעICP-סריקת מתכות15/05/2016שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי15/05/2016שפכיםאקראימוסך פנוס15/05/2016

ICP-Znmg/L0.213 אבץ 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Kmg/L19.2 אשלגן 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Bmg/L0.241.5 בורון 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Femg/L3.35 ברזל 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Bamg/L0.07 בריום 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Smg/L12.6 גופרית 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Pmg/L3.7515 זרחן 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Timg/L0.03 טיטניום 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Mgmg/L9.67 מגנזיום 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Mnmg/L0.071 מנגן 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Cumg/L0.061 נחושת 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Namg/L79.2 נתרן 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Srmg/L0.27 סטרונציום 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Camg/L53.3 סידן 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICPmg/L3.67 - (צורן) Si סיליקה 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 15/05/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

6.610שטח-15/05/2016PHשפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

mg/L237400מוצקים מרחפים 15/05/2016TSSשפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

mg/L225מוצקים נדיפים 15/05/2016VSSשפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/05/2016שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

בוצעICP-סריקת מתכות15/05/2016שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי15/05/2016שפכיםאקראיד.מ.צ15/05/2016

ICP-Znmg/L0.253 אבץ 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Kmg/L18.2 אשלגן 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Bmg/L0.221.5 בורון 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Femg/L2.7 ברזל 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Bamg/L0.06 בריום 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Smg/L7.76 גופרית 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Pmg/L5.4315 זרחן 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Timg/L0.04 טיטניום 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Mgmg/L9.93 מגנזיום 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Mnmg/L0.061 מנגן 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Cumg/L0.091 נחושת 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Namg/L34.5 נתרן 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Srmg/L0.21 סטרונציום 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Camg/L50.6 סידן 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICPmg/L3.07 - (צורן) Si סיליקה 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 15/05/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

mg O2/L928800כללי 15/05/2016CODשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

6.5310שטח-15/05/2016PHשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

mg/L463400מוצקים מרחפים 15/05/2016TSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

mg/L429מוצקים נדיפים 15/05/2016VSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

mg/L3.640דטרגנט אניוני15/05/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016



mg/L0.631דטרגנט נוניוני15/05/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/05/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

mg/L103כלורידים15/05/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

בוצעICP-סריקת מתכות15/05/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

mg/L99250שומנים15/05/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי15/05/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה15/05/2016

ICP-Znmg/L0.313 אבץ 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Almg/L2.7125 אלומיניום 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Kmg/L22 אשלגן 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Bmg/L0.211.5 בורון 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Femg/L1.12 ברזל 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Bamg/L0.17 בריום 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Smg/L20 גופרית 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Pmg/L2.6915 זרחן 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Mgmg/L24.1 מגנזיום 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Mnmg/L0.031 מנגן 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Cumg/L0.061 נחושת 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Namg/L105 נתרן 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Srmg/L0.83 סטרונציום 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Camg/L69.5 סידן 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICPmg/L5.51 - (צורן) Si סיליקה 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 15/05/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

mg O2/L415800כללי 15/05/2016CODשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

7.110שטח-15/05/2016PHשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

mg/L111400מוצקים מרחפים 15/05/2016TSSשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

mg/L7.240דטרגנט אניוני15/05/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

mg/L0.31דטרגנט נוניוני15/05/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/05/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

mg/L210כלורידים15/05/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

1*לא התגלהmg/Lסולפיד מומס15/05/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

בוצעICP-סריקת מתכות15/05/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

mg/L44250שומנים15/05/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי15/05/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון15/05/2016

mg O2/L535800כללי 15/05/2016CODשפכיםאקראימסעדת חליל15/05/2016

6.610שטח-15/05/2016PHשפכיםאקראימסעדת חליל15/05/2016

mg/L143400מוצקים מרחפים 15/05/2016TSSשפכיםאקראימסעדת חליל15/05/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/05/2016שפכיםאקראימסעדת חליל15/05/2016

mg/L238כלורידים15/05/2016שפכיםאקראימסעדת חליל15/05/2016

AAmg/L129- נתרן15/05/2016שפכיםאקראימסעדת חליל15/05/2016

mg/L48250שמנים ושומנים15/05/2016שפכיםאקראימסעדת חליל15/05/2016

15/05/2016שפכיםאקראימ"נדגם משוחה לא נכונה רוקחמן בע16/05/2016

PH-שטח

4.7210

15/05/2016שפכיםאקראימ"נדגם משוחה לא נכונה רוקחמן בע16/05/2016

הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע

בוצע

mg O2/L2365800כללי 18/05/2016CODשפכיםאקראימ"רוקחמן בע18/05/2016

6.510שטח-18/05/2016PHשפכיםאקראימ"רוקחמן בע18/05/2016

mg/L1167400מוצקים מרחפים 18/05/2016TSSשפכיםאקראימ"רוקחמן בע18/05/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי18/05/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע18/05/2016

mg/L3.215זרחן כללי18/05/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע18/05/2016

mg/L30(MERCK)חנקן כללי18/05/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע18/05/2016

mg/L16.1(TNb)חנקן כללי18/05/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע18/05/2016

mg/L3350(TKN)חנקן קלדהל 18/05/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע18/05/2016

mg/L75כלורידים18/05/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע18/05/2016

AAmg/L47- נתרן18/05/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע18/05/2016

mg/L91250שמנים ושומנים18/05/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע18/05/2016

ICP-Znmg/L< 0.0503 אבץ 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Almg/L83.525 אלומיניום 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Asmg/L0.060.1 ארסן 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Kmg/L5.38 אשלגן 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Bmg/L0.211.5 בורון 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Bamg/L< 0.025 בריום 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Smg/L329 גופרית 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016



ICP-Pmg/L0.5215 זרחן 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Mgmg/L3.15 מגנזיום 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Namg/L574 נתרן 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Srmg/L0.1 סטרונציום 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Camg/L16.2 סידן 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 15/05/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

9.210שטח-15/05/2016PHשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

mg/L82400מוצקים מרחפים 15/05/2016TSSשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

mg/L25מוצקים נדיפים 15/05/2016VSSשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/05/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

mg/L65(IC-ב)-Clכלוריד 15/05/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

mg/L1026(IC-ב)SO4-2סולפאט 15/05/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

1*לא התגלהmg/Lסולפיד מומס15/05/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

בוצעICP-סריקת מתכות15/05/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע18/05/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע15/05/2016שפכיםאקראיאין זרימה קפה קפה קניון רמלוד18/05/2016

18/05/2016
רכב חונה על שוחת הדיגום אולמי 

15/05/2016שפכיםאקראיאשר

הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע

בוצע

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע15/05/2016שפכיםאקראישיווק. צ.אין זרימה א18/05/2016

15/05/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-אין זרימה שופרסל דיל18/05/2016

הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע

בוצע

ICP-Znmg/L0.193 אבץ 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Almg/L3.5125 אלומיניום 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Kmg/L12.8 אשלגן 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Bmg/L0.21.5 בורון 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Femg/L12.5 ברזל 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Bamg/L0.09 בריום 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Smg/L9.48 גופרית 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Pmg/L2.2215 זרחן 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Timg/L0.1 טיטניום 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Mgmg/L16.3 מגנזיום 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Mnmg/L0.161 מנגן 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Cumg/L0.091 נחושת 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Namg/L52.8 נתרן 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Srmg/L0.33 סטרונציום 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Camg/L67.7 סידן 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 06/06/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

mg O2/L633800כללי 06/06/2016CODשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

6.9510שטח-06/06/2016PHשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

mg/L227400מוצקים מרחפים 06/06/2016TSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

mg/L207מוצקים נדיפים 06/06/2016VSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ראה פרשנותP&T -ככלורידים 06/06/2016DOXשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי06/06/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

mg/L98.6(IC-ב)-Clכלוריד 06/06/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

mg/L20.3(IC-ב)SO4-2סולפאט 06/06/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס06/06/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

בוצעICP-סריקת מתכות06/06/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי06/06/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע06/06/2016

ICP-Znmg/L1.663 אבץ 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Kmg/L192 אשלגן 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Bmg/L0.221.5 בורון 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016



ICP-Femg/L1.53 ברזל 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Bamg/L0.07 בריום 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Smg/L7.98 גופרית 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Pmg/L< 0.20015 זרחן 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Mgmg/L12.4 מגנזיום 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Mnmg/L0.191 מנגן 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Cumg/L0.041 נחושת 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Namg/L49.2 נתרן 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Srmg/L0.35 סטרונציום 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Camg/L48.7 סידן 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 06/06/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

710שטח-06/06/2016PHשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

mg/L5400מוצקים מרחפים 06/06/2016TSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

mg/L5מוצקים נדיפים 06/06/2016VSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי06/06/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

mg/L335(IC-ב)-Clכלוריד 06/06/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

mg/L22.1(IC-ב)SO4-2סולפאט 06/06/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס06/06/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

בוצעICP-סריקת מתכות06/06/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 06/06/2016

ICP-Znmg/L0.913 אבץ 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Almg/L3.125 אלומיניום 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Sbmg/L0.04 אנטימון 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Kmg/L62.5 אשלגן 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Bmg/L0.631.5 בורון 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Femg/L13.2 ברזל 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Bamg/L0.37 בריום 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Smg/L34 גופרית 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Vmg/L0.030.5 ונדיום 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Pmg/L38.915 זרחן 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Timg/L0.12 טיטניום 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Crmg/L0.03 כרום 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Limg/L0.10.3 ליתיום 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Mgmg/L25.1 מגנזיום 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Momg/L0.050.15 מוליבדן 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Mnmg/L0.181 מנגן 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Cumg/L0.741 נחושת 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Namg/L190 נתרן 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Srmg/L0.3 סטרונציום 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Camg/L101 סידן 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Pbmg/L0.080.5 עופרת 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 06/06/2016#שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

7.9310שטח-06/06/2016PHשפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

mg/L541400מוצקים מרחפים 06/06/2016TSSשפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

mg/L310מוצקים נדיפים 06/06/2016VSSשפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי06/06/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

בוצעICP-סריקת מתכות06/06/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי06/06/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה06/06/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע06/06/2016שפכיםאקראיהשוחה סתומה מסעדת הסולטן06/06/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע06/06/2016שפכיםאקראילוקח מסרב להדגם בית הלאפה06/06/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע06/06/2016שפכיםאקראיאין זרימה אולמי קליפסו06/06/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע06/06/2016שפכיםאקראי132אין זרימה סונול הרצל 06/06/2016

mg O2/L2910800כללי 26/06/2016CODשפכיםאקראייוחננוף26/06/2016

6.410שטח-26/06/2016PHשפכיםאקראייוחננוף26/06/2016

mg/L478400מוצקים מרחפים 26/06/2016TSSשפכיםאקראייוחננוף26/06/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/06/2016שפכיםאקראייוחננוף26/06/2016

mg/L397כלורידים26/06/2016שפכיםאקראייוחננוף26/06/2016

AAmg/L259- נתרן26/06/2016שפכיםאקראייוחננוף26/06/2016

mg/L331250שמנים ושומנים26/06/2016שפכיםאקראייוחננוף26/06/2016

ICP-Znmg/L0.833 אבץ 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Almg/L1.0525 אלומיניום 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016



ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Kmg/L54.9 אשלגן 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Snmg/L0.052 בדיל 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Bmg/L0.281.5 בורון 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Femg/L4.83 ברזל 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Bamg/L0.38 בריום 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Smg/L14 גופרית 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Pmg/L17.715 זרחן 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Timg/L0.05 טיטניום 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Mgmg/L19.4 מגנזיום 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Mnmg/L0.11 מנגן 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Cumg/L0.281 נחושת 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Namg/L85.5 נתרן 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Srmg/L0.49 סטרונציום 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Camg/L70.4 סידן 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICPmg/L5.54 - (צורן) Si סיליקה 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 26/06/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

6.710שטח-26/06/2016PHשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

mg/L1216400מוצקים מרחפים 26/06/2016TSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

mg/L1117מוצקים נדיפים 26/06/2016VSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/06/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

בוצעICP-סריקת מתכות26/06/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי26/06/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר26/06/2016

mg O2/L9125800כללי 26/06/2016CODשפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל26/06/2016

6.0510שטח-26/06/2016PHשפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל26/06/2016

mg/L1026400מוצקים מרחפים 26/06/2016TSSשפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל26/06/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/06/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל26/06/2016

mg/L783כלורידים26/06/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל26/06/2016

AAmg/L487- נתרן26/06/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל26/06/2016

mg/L178250שמנים ושומנים26/06/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל26/06/2016

mg O2/L1915800כללי 26/06/2016CODשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/06/2016

5.3510שטח-26/06/2016PHשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/06/2016

mg/L395400מוצקים מרחפים 26/06/2016TSSשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/06/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/06/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/06/2016

mg/L391כלורידים26/06/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/06/2016

AAmg/L220- נתרן26/06/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/06/2016

mg/L125250שמנים ושומנים26/06/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/06/2016

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Zn אבץ #

mg/L0.063

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Al אלומיניום #

mg/L< 1.00025

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Sb אנטימון #

mg/L< 0.025

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-As ארסן #

mg/L< 0.0250.1

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-K אשלגן #

mg/L4.14

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Sn בדיל #

mg/L< 0.0252

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-B בורון #

mg/L0.21.5

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Fe ברזל #

mg/L0.47

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Ba בריום #

mg/L0.08

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Be בריליום #

mg/L< 0.0250.5

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-S גופרית #

mg/L7.34

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-V ונדיום #

mg/L< 0.0250.5

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-P זרחן #

mg/L0.5115

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Ti טיטניום #

mg/L< 0.025

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Ag כסף #

mg/L< 0.0250.1

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Hg כספית #

mg/L< 0.0250.05



26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Cr כרום #

mg/L< 0.025

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Li ליתיום #

mg/L< 0.0250.3

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Mg מגנזיום #

mg/L14.3

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Mo מוליבדן #

mg/L0.030.15

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Mn מנגן #

mg/L< 0.0251

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Cu נחושת #

mg/L0.041

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Ni ניקל #

mg/L< 0.0250.5

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Na נתרן #

mg/L32.9

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Sr סטרונציום #

mg/L0.33

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Ca סידן #

mg/L55.6

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP - (צורן) Si סיליקה #

mg/L3.3

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Se סלניום #

mg/L< 0.0250.05

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Pb עופרת #

mg/L< 0.0250.5

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Cd קדמיום #

mg/L< 0.0250.1

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-Co קובלט #

mg/L< 0.0251

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

PH-שטח

6.310

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

TSS מוצקים מרחפים

mg/L20400

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

VSS מוצקים נדיפים

mg/L20

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

רחוק-דיגום שפכים אקראי

בוצע

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

ICP-סריקת מתכות

בוצע

26/06/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע26/06/2016

שמן מינרלי

mg/L< 10.0020

410שטח-26/06/2016PHשפכיםאקראיבית אגד26/06/2016

400ראה פרשנותmg/Lמוצקים מרחפים 26/06/2016TSSשפכיםאקראיבית אגד26/06/2016

ראה פרשנותmg/Lמוצקים נדיפים 26/06/2016VSSשפכיםאקראיבית אגד26/06/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/06/2016שפכיםאקראיבית אגד26/06/2016

ראה פרשנותICP-סריקת מתכות26/06/2016שפכיםאקראיבית אגד26/06/2016

mg/L52500020שמן מינרלי26/06/2016שפכיםאקראיבית אגד26/06/2016

mg O2/L4120800כללי 26/06/2016CODשפכיםאקראיאולמי אשר26/06/2016

5.6510שטח-26/06/2016PHשפכיםאקראיאולמי אשר26/06/2016

mg/L1469400מוצקים מרחפים 26/06/2016TSSשפכיםאקראיאולמי אשר26/06/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/06/2016שפכיםאקראיאולמי אשר26/06/2016

mg/L206כלורידים26/06/2016שפכיםאקראיאולמי אשר26/06/2016

AAmg/L113- נתרן26/06/2016שפכיםאקראיאולמי אשר26/06/2016

mg/L875250שמנים ושומנים26/06/2016שפכיםאקראיאולמי אשר26/06/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע26/06/2016שפכיםאקראישיווק. צ.אין זרימה א28/06/2016

ICP-Znmg/L0.143 אבץ 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Kmg/L10.7 אשלגן 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Bmg/L0.211.5 בורון 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Femg/L0.39 ברזל 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Bamg/L0.04 בריום 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Smg/L13.5 גופרית 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Pmg/L2.915 זרחן 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Mgmg/L13.6 מגנזיום 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Cumg/L0.031 נחושת 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Namg/L62.8 נתרן 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Srmg/L0.43 סטרונציום 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Camg/L50.2 סידן 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016



ICPmg/L2.1 - (צורן) Si סיליקה 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 17/07/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

mg O2/L413800כללי 17/07/2016CODשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

7.0610שטח-17/07/2016PHשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

mg/L122400מוצקים מרחפים 17/07/2016TSSשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

mg/L4.840דטרגנט אניוני17/07/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

mg/L0.291דטרגנט נוניוני17/07/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי17/07/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

mg/L110כלורידים17/07/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס17/07/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

בוצעICP-סריקת מתכות17/07/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

mg/L43250שומנים17/07/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי17/07/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון18/07/2016

ICP-Znmg/L0.163 אבץ 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Kmg/L12.8 אשלגן 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Bmg/L0.221.5 בורון 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Femg/L0.46 ברזל 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Bamg/L0.05 בריום 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Smg/L16.6 גופרית 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Pmg/L2.3915 זרחן 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Mgmg/L14 מגנזיום 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Namg/L70.7 נתרן 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Srmg/L0.43 סטרונציום 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Camg/L52.2 סידן 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICPmg/L4.94 - (צורן) Si סיליקה 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 17/07/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

mg O2/L343800כללי 17/07/2016CODשפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

6.4610שטח-17/07/2016PHשפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

mg/L79400מוצקים מרחפים 17/07/2016TSSשפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

mg/L13.240דטרגנט אניוני17/07/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

mg/L0.771דטרגנט נוניוני17/07/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי17/07/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

mg/L108כלורידים17/07/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

mg/L0.81סולפיד מומס17/07/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

בוצעICP-סריקת מתכות17/07/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

mg/L24250שומנים17/07/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי17/07/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה18/07/2016

mg O2/L2360800כללי 17/07/2016CODשפכיםאקראיאולמי לאונרדו18/07/2016

610שטח-17/07/2016PHשפכיםאקראיאולמי לאונרדו18/07/2016

mg/L221400מוצקים מרחפים 17/07/2016TSSשפכיםאקראיאולמי לאונרדו18/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי17/07/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו18/07/2016

mg/L162כלורידים17/07/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו18/07/2016

AAmg/L137- נתרן17/07/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו18/07/2016

mg/L118250שמנים ושומנים17/07/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו18/07/2016

mg O2/L3440800כללי 17/07/2016CODשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך18/07/2016

4.710שטח-17/07/2016PHשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך18/07/2016

mg/L316400מוצקים מרחפים 17/07/2016TSSשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך18/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי17/07/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך18/07/2016

mg/L229כלורידים17/07/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך18/07/2016

AAmg/L160- נתרן17/07/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך18/07/2016

mg/L196250שמנים ושומנים17/07/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך18/07/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע17/07/2016שפכיםאקראישיווק. צ.אין זרימה א18/07/2016

18/07/2016

מיכלים ריקים לאחר השבת אין 
אפשרות לידגום מטל אנוד תעשיות 

14/07/2016שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע

בוצע

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע14/07/2016שפכיםאקראילא רוצה להדגם אולמי אליסון18/07/2016

7.610שטח-19/07/2016PHשפכיםאקראיבית אגד20/07/2016

400ראה פרשנותmg/Lמוצקים מרחפים 19/07/2016TSSשפכיםאקראיבית אגד20/07/2016

ראה פרשנותmg/Lמוצקים נדיפים 19/07/2016VSSשפכיםאקראיבית אגד20/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי19/07/2016שפכיםאקראיבית אגד20/07/2016

ראה פרשנותICP-סריקת מתכות19/07/2016שפכיםאקראיבית אגד20/07/2016



mg/L56020שמן מינרלי19/07/2016שפכיםאקראיבית אגד20/07/2016

ICP-Znmg/L0.153 אבץ 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Kmg/L9.03 אשלגן 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Bmg/L0.231.5 בורון 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Femg/L0.71 ברזל 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Bamg/L0.07 בריום 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Smg/L14.6 גופרית 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Pmg/L1.5515 זרחן 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Limg/L0.030.3 ליתיום 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Mgmg/L19.7 מגנזיום 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Mnmg/L0.041 מנגן 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Namg/L85 נתרן 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Srmg/L0.66 סטרונציום 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Camg/L58.2 סידן 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICPmg/L6.25 - (צורן) Si סיליקה 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 19/07/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

19/07/2016PH8.0710שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

mg/L134400מוצקים מרחפים 19/07/2016TSSשפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

mg/L134מוצקים נדיפים 19/07/2016VSSשפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי19/07/2016שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

בוצעICP-סריקת מתכות19/07/2016שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי19/07/2016שפכיםאקראיד.מ.צ20/07/2016

mg O2/L131800כללי 24/07/2016CODשפכיםאקראימסעדת הסולטן25/07/2016

6.710שטח-24/07/2016PHשפכיםאקראימסעדת הסולטן25/07/2016

mg/L43400מוצקים מרחפים 24/07/2016TSSשפכיםאקראימסעדת הסולטן25/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי24/07/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן25/07/2016

mg/L207כלורידים24/07/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן25/07/2016

AAmg/L92- נתרן24/07/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן25/07/2016

mg/L23250שמנים ושומנים24/07/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן25/07/2016

mg O2/L2470800כללי 24/07/2016CODשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה25/07/2016

6.1810שטח-24/07/2016PHשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה25/07/2016

mg/L1235400מוצקים מרחפים 24/07/2016TSSשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה25/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי24/07/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה25/07/2016

mg/L21.515זרחן כללי24/07/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה25/07/2016

mg/L14450(TKN)חנקן קלדהל 24/07/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה25/07/2016

mg/L130כלורידים24/07/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה25/07/2016

AAmg/L66- נתרן24/07/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה25/07/2016

mg/L145250שמנים ושומנים24/07/2016שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה25/07/2016

mg O2/L922800כללי 24/07/2016CODשפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע25/07/2016

6.4610שטח-24/07/2016PHשפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע25/07/2016

mg/L193400מוצקים מרחפים 24/07/2016TSSשפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע25/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי24/07/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע25/07/2016

mg/L5.715זרחן כללי24/07/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע25/07/2016

mg/L67(MERCK)חנקן כללי24/07/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע25/07/2016

mg/L7450(TKN)חנקן קלדהל 24/07/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע25/07/2016

mg/L1332כלורידים24/07/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע25/07/2016

AAmg/L836- נתרן24/07/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע25/07/2016

mg/L27250שומנים24/07/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע25/07/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי24/07/2016שפכיםאקראימ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע25/07/2016

mg O2/L1550800כללי 24/07/2016CODשפכיםאקראישופרסל היצירה25/07/2016

5.810שטח-24/07/2016PHשפכיםאקראישופרסל היצירה25/07/2016

mg/L208400מוצקים מרחפים 24/07/2016TSSשפכיםאקראישופרסל היצירה25/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי24/07/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה25/07/2016

mg/L289כלורידים24/07/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה25/07/2016

AAmg/L153- נתרן24/07/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה25/07/2016

mg/L115250שמנים ושומנים24/07/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה25/07/2016

mg O2/L983800כללי 24/07/2016CODשפכיםאקראישופרסל רמלוד25/07/2016

6.2610שטח-24/07/2016PHשפכיםאקראישופרסל רמלוד25/07/2016

mg/L130400מוצקים מרחפים 24/07/2016TSSשפכיםאקראישופרסל רמלוד25/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי24/07/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד25/07/2016

mg/L253כלורידים24/07/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד25/07/2016

AAmg/L129- נתרן24/07/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד25/07/2016

mg/L114250שמנים ושומנים24/07/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד25/07/2016

ICP-Znmg/L0.33 אבץ 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016



ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Kmg/L12.6 אשלגן 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Bmg/L0.221.5 בורון 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Femg/L4.65 ברזל 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Bamg/L0.08 בריום 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Smg/L8.27 גופרית 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Vmg/L0.050.5 ונדיום 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Pmg/L15.515 זרחן 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Mgmg/L22.4 מגנזיום 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Mnmg/L0.051 מנגן 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Cumg/L0.091 נחושת 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Namg/L266 נתרן 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Srmg/L0.63 סטרונציום 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Camg/L45.3 סידן 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICPmg/L19.2 - (צורן) Si סיליקה 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 24/07/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

mg/L778COD/BOD>4כללי 24/07/2016BODשפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

mg O2/L1215800כללי 24/07/2016CODשפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

6.710שטח-24/07/2016PHשפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

mg/L302400מוצקים מרחפים 24/07/2016TSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

mg/L302מוצקים נדיפים 24/07/2016VSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי24/07/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

mg/L1050(TKN)חנקן קלדהל 24/07/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

mg/L360כלורידים24/07/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

בוצעICP-סריקת מתכות24/07/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

mg/L105250שמנים ושומנים24/07/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע25/07/2016

mg/L3393COD/BOD>4כללי 24/07/2016BODשפכיםאקראיסלטי שמיר25/07/2016

mg O2/L4645800כללי 24/07/2016CODשפכיםאקראיסלטי שמיר25/07/2016

6.0910שטח-24/07/2016PHשפכיםאקראיסלטי שמיר25/07/2016

mg/L1600400מוצקים מרחפים 24/07/2016TSSשפכיםאקראיסלטי שמיר25/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי24/07/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר25/07/2016

mg/L27.515זרחן כללי24/07/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר25/07/2016

mg/L13550(TKN)חנקן קלדהל 24/07/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר25/07/2016

mg/L1807כלורידים24/07/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר25/07/2016

mg/L133250שמנים ושומנים24/07/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר25/07/2016

mg O2/L2415800כללי 24/07/2016CODשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו25/07/2016

6.7610שטח-24/07/2016PHשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו25/07/2016

mg/L537400מוצקים מרחפים 24/07/2016TSSשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו25/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי24/07/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו25/07/2016

mg/L615זרחן כללי24/07/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו25/07/2016

mg/L4750(TKN)חנקן קלדהל 24/07/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו25/07/2016

mg/L160כלורידים24/07/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו25/07/2016

AAmg/L85- נתרן24/07/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו25/07/2016

mg/L523250שמנים ושומנים24/07/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו25/07/2016

mg O2/L391800כללי 24/07/2016CODשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג25/07/2016

6.710שטח-24/07/2016PHשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג25/07/2016

mg/L300400מוצקים מרחפים 24/07/2016TSSשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג25/07/2016

mg/L4.740דטרגנט אניוני24/07/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג25/07/2016

mg/L0.131דטרגנט נוניוני24/07/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג25/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי24/07/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג25/07/2016

mg/L21.215זרחן כללי24/07/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג25/07/2016

mg/L2350(TKN)חנקן קלדהל 24/07/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג25/07/2016

mg/L68כלורידים24/07/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג25/07/2016

AAmg/L64- נתרן24/07/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג25/07/2016

mg/L24250שמנים ושומנים24/07/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג25/07/2016

mg O2/L2595800כללי 24/07/2016CODשפכיםאקראיאולמי אליסון25/07/2016

5.5710שטח-24/07/2016PHשפכיםאקראיאולמי אליסון25/07/2016

mg/L584400מוצקים מרחפים 24/07/2016TSSשפכיםאקראיאולמי אליסון25/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי24/07/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון25/07/2016

mg/L276כלורידים24/07/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון25/07/2016

AAmg/L148- נתרן24/07/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון25/07/2016

mg/L193250שמנים ושומנים24/07/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון25/07/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע24/07/2016שפכיםאקראיסירוב דיגום בית הלאפה26/07/2016

ICP-Znmg/L0.093 אבץ 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Kmg/L13.8 אשלגן 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Bmg/L0.211.5 בורון 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016



ICP-Femg/L1.35 ברזל 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Bamg/L0.1 בריום 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Smg/L6.85 גופרית 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Pmg/L4.0915 זרחן 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Limg/L0.030.3 ליתיום 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Mgmg/L20 מגנזיום 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Mnmg/L0.051 מנגן 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Cumg/L0.051 נחושת 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Namg/L77.8 נתרן 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Srmg/L0.61 סטרונציום 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Camg/L63 סידן 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICPmg/L5.09 - (צורן) Si סיליקה 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 24/07/2016#שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

7.0110שטח-24/07/2016PHשפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

mg/L26400מוצקים מרחפים 24/07/2016TSSשפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

mg/L26מוצקים נדיפים 24/07/2016VSSשפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי24/07/2016שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

בוצעICP-סריקת מתכות24/07/2016שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי24/07/2016שפכיםאקראיד בית אגד.ג.א25/07/2016

ICP-Znmg/L0.743 אבץ 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Kmg/L43.4 אשלגן 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Bmg/L0.261.5 בורון 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Femg/L2.76 ברזל 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Bamg/L0.15 בריום 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Smg/L22.1 גופרית 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Pmg/L11.915 זרחן 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Limg/L0.030.3 ליתיום 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Mgmg/L32.2 מגנזיום 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Mnmg/L0.091 מנגן 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Cumg/L0.091 נחושת 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Namg/L197 נתרן 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Srmg/L0.95 סטרונציום 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Camg/L83.7 סידן 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICPmg/L6.9 - (צורן) Si סיליקה 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 11/08/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

710שטח-11/08/2016PHשפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

mg/L360400מוצקים מרחפים 11/08/2016TSSשפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

mg/L360מוצקים נדיפים 11/08/2016VSSשפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי11/08/2016שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

בוצעICP-סריקת מתכות11/08/2016שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי11/08/2016שפכיםאקראימוסך פנוס11/08/2016

ICP-Znmg/L0.473 אבץ 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Kmg/L41.1 אשלגן 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Bmg/L0.261.5 בורון 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Femg/L0.76 ברזל 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Bamg/L0.07 בריום 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Smg/L21.1 גופרית 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Pmg/L1015 זרחן 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016



ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Mgmg/L24.3 מגנזיום 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Mnmg/L0.031 מנגן 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Cumg/L0.031 נחושת 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Namg/L119 נתרן 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Srmg/L0.72 סטרונציום 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Camg/L65.9 סידן 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICPmg/L5.78 - (צורן) Si סיליקה 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 11/08/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

mg O2/L970800כללי 11/08/2016CODשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

6.510שטח-11/08/2016PHשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

mg/L314400מוצקים מרחפים 11/08/2016TSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

mg/L283מוצקים נדיפים 11/08/2016VSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

mg/L3.240דטרגנט אניוני11/08/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

mg/L14.61דטרגנט נוניוני11/08/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי11/08/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

mg/L200כלורידים11/08/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

בוצעICP-סריקת מתכות11/08/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

mg/L83250שומנים11/08/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי11/08/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה11/08/2016

ICP-Znmg/L0.053 אבץ 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Kmg/L14.4 אשלגן 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Bmg/L0.221.5 בורון 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Bamg/L0.06 בריום 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Smg/L13 גופרית 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Pmg/L< 0.20015 זרחן 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Mgmg/L25 מגנזיום 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Namg/L65.4 נתרן 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Srmg/L0.87 סטרונציום 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Camg/L64.7 סידן 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICPmg/L5.31 - (צורן) Si סיליקה 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 11/08/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

6.810שטח-11/08/2016PHשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

mg/L< 2.5400מוצקים מרחפים 11/08/2016TSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

mg/L< 2.5מוצקים נדיפים 11/08/2016VSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי11/08/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

mg/L147(IC-ב)-Clכלוריד 11/08/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

mg/L40.3(IC-ב)SO4-2סולפאט 11/08/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס11/08/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

בוצעICP-סריקת מתכות11/08/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 11/08/2016

mg O2/L1182800כללי 11/08/2016CODשפכיםאקראימ"רוקחמן בע11/08/2016

6.710שטח-11/08/2016PHשפכיםאקראימ"רוקחמן בע11/08/2016

mg/L531400מוצקים מרחפים 11/08/2016TSSשפכיםאקראימ"רוקחמן בע11/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי11/08/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע11/08/2016

mg/L1.415זרחן כללי11/08/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע11/08/2016

mg/L1350(TKN)חנקן קלדהל 11/08/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע11/08/2016

mg/L127כלורידים11/08/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע11/08/2016

AAmg/L90- נתרן11/08/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע11/08/2016

mg/L74250שמנים ושומנים11/08/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע11/08/2016

ICP-Znmg/L0.433 אבץ 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Almg/L7.3925 אלומיניום 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Kmg/L14.4 אשלגן 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016



ICP-Femg/L22.1 ברזל 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Bamg/L0.15 בריום 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Smg/L11.3 גופרית 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Pmg/L4.615 זרחן 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Timg/L0.22 טיטניום 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Crmg/L0.04 כרום 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Mgmg/L29.1 מגנזיום 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Mnmg/L0.281 מנגן 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Cumg/L0.121 נחושת 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Nimg/L0.030.5 ניקל 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Namg/L57.5 נתרן 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Srmg/L0.68 סטרונציום 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Camg/L97.8 סידן 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICPmg/L2.46 - (צורן) Si סיליקה 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 11/08/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

mg O2/L439800כללי 11/08/2016CODשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

710שטח-11/08/2016PHשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

mg/L370400מוצקים מרחפים 11/08/2016TSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

mg/L135מוצקים נדיפים 11/08/2016VSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

ראה פרשנותP&T -ככלורידים 11/08/2016DOXשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי11/08/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

mg/L122(IC-ב)-Clכלוריד 11/08/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

mg/L31.6(IC-ב)SO4-2סולפאט 11/08/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס11/08/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

בוצעICP-סריקת מתכות11/08/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי11/08/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע11/08/2016

mg O2/L2605800כללי 11/08/2016CODשפכיםאקראי כניסה דרומ3קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

5.3310שטח-11/08/2016PHשפכיםאקראי כניסה דרומ3קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

mg/L588400מוצקים מרחפים 11/08/2016TSSשפכיםאקראי כניסה דרומ3קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי11/08/2016שפכיםאקראי כניסה דרומ3קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

mg/L309כלורידים11/08/2016שפכיםאקראי כניסה דרומ3קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

AAmg/L272- נתרן11/08/2016שפכיםאקראי כניסה דרומ3קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

mg/L256250שמנים ושומנים11/08/2016שפכיםאקראי כניסה דרומ3קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

mg O2/L2535800כללי 11/08/2016CODשפכיםאקראי כניסת ספקי2קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

4.8310שטח-11/08/2016PHשפכיםאקראי כניסת ספקי2קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

mg/L351400מוצקים מרחפים 11/08/2016TSSשפכיםאקראי כניסת ספקי2קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי11/08/2016שפכיםאקראי כניסת ספקי2קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

mg/L291כלורידים11/08/2016שפכיםאקראי כניסת ספקי2קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

AAmg/L194- נתרן11/08/2016שפכיםאקראי כניסת ספקי2קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

mg/L92250שמנים ושומנים11/08/2016שפכיםאקראי כניסת ספקי2קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

mg O2/L2445800כללי 11/08/2016CODשפכיםאקראי חניון ספקי1קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

4.7410שטח-11/08/2016PHשפכיםאקראי חניון ספקי1קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

mg/L286400מוצקים מרחפים 11/08/2016TSSשפכיםאקראי חניון ספקי1קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי11/08/2016שפכיםאקראי חניון ספקי1קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

mg/L371כלורידים11/08/2016שפכיםאקראי חניון ספקי1קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

AAmg/L207- נתרן11/08/2016שפכיםאקראי חניון ספקי1קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

mg/L127250שמנים ושומנים11/08/2016שפכיםאקראי חניון ספקי1קניון עזריאלי מפריד 11/08/2016

ICP-Znmg/L0.283 אבץ 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Kmg/L15.4 אשלגן 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Bmg/L0.271.5 בורון 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Femg/L4.17 ברזל 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Bamg/L0.1 בריום 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Smg/L11.8 גופרית 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Pmg/L3.3915 זרחן 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Limg/L0.040.3 ליתיום 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Mgmg/L15.4 מגנזיום 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Mnmg/L0.161 מנגן 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Cumg/L0.031 נחושת 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Namg/L91.3 נתרן 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Srmg/L0.48 סטרונציום 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Camg/L56.1 סידן 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016



ICPmg/L5.63 - (צורן) Si סיליקה 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 21/08/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

6.610שטח-21/08/2016PHשפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

mg/L87400מוצקים מרחפים 21/08/2016TSSשפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

mg/L72מוצקים נדיפים 21/08/2016VSSשפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי21/08/2016שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

בוצעICP-סריקת מתכות21/08/2016שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי21/08/2016שפכיםאקראיד.מ.צ22/08/2016

mg O2/L2950800כללי 21/08/2016CODשפכיםאקראימסעדת חליל22/08/2016

6.3510שטח-21/08/2016PHשפכיםאקראימסעדת חליל22/08/2016

mg/L517400מוצקים מרחפים 21/08/2016TSSשפכיםאקראימסעדת חליל22/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי21/08/2016שפכיםאקראימסעדת חליל22/08/2016

mg/L445כלורידים21/08/2016שפכיםאקראימסעדת חליל22/08/2016

AAmg/L254- נתרן21/08/2016שפכיםאקראימסעדת חליל22/08/2016

mg/L261250שמנים ושומנים21/08/2016שפכיםאקראימסעדת חליל22/08/2016

mg O2/L1339800כללי 21/08/2016CODשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 22/08/2016

9.7710שטח-21/08/2016PHשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 22/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי21/08/2016שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 22/08/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי21/08/2016שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 22/08/2016

mg O2/L5585800כללי 21/08/2016CODשפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל22/08/2016

7.110שטח-21/08/2016PHשפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל22/08/2016

mg/L2088400מוצקים מרחפים 21/08/2016TSSשפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל22/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי21/08/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל22/08/2016

mg/L386כלורידים21/08/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל22/08/2016

AAmg/L192- נתרן21/08/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל22/08/2016

mg/L32250שמנים ושומנים21/08/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל22/08/2016

mg O2/L2995800כללי 21/08/2016CODשפכיםאקראייוחננוף22/08/2016

6.310שטח-21/08/2016PHשפכיםאקראייוחננוף22/08/2016

mg/L483400מוצקים מרחפים 21/08/2016TSSשפכיםאקראייוחננוף22/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי21/08/2016שפכיםאקראייוחננוף22/08/2016

mg/L281כלורידים21/08/2016שפכיםאקראייוחננוף22/08/2016

AAmg/L167- נתרן21/08/2016שפכיםאקראייוחננוף22/08/2016

mg/L308250שמנים ושומנים21/08/2016שפכיםאקראייוחננוף22/08/2016

ICP-Znmg/L1.693 אבץ 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Almg/L7.8825 אלומיניום 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Sbmg/L0.28 אנטימון 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Kmg/L63.1 אשלגן 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Snmg/L0.072 בדיל 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Bmg/L0.361.5 בורון 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Femg/L29.8 ברזל 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Bamg/L0.88 בריום 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Smg/L24.1 גופרית 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Vmg/L0.030.5 ונדיום 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Pmg/L26.915 זרחן 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Timg/L0.17 טיטניום 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Crmg/L0.1 כרום 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Limg/L0.090.3 ליתיום 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Mgmg/L19.8 מגנזיום 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Momg/L0.040.15 מוליבדן 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Mnmg/L0.391 מנגן 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Cumg/L11 נחושת 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Nimg/L0.060.5 ניקל 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Namg/L115 נתרן 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Srmg/L0.49 סטרונציום 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Camg/L112 סידן 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICPmg/L11.9 - (צורן) Si סיליקה 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Pbmg/L0.090.5 עופרת 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 21/08/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

710שטח-21/08/2016PHשפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

mg/L460400מוצקים מרחפים 21/08/2016TSSשפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

mg/L218מוצקים נדיפים 21/08/2016VSSשפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

mg/L13440דטרגנט אניוני21/08/2016שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

mg/L2.21דטרגנט נוניוני21/08/2016שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי21/08/2016שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

בוצעICP-סריקת מתכות21/08/2016שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי21/08/2016שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע22/08/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע04/09/2016שפכיםאקראי132אין זרימה סונול הרצל 05/09/2016

ICP-Znmg/L0.123 אבץ 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Kmg/L13.3 אשלגן 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016



ICP-Bmg/L0.221.5 בורון 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Femg/L0.45 ברזל 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Bamg/L0.03 בריום 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Smg/L9.25 גופרית 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Pmg/L3.3315 זרחן 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Mgmg/L5.51 מגנזיום 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Namg/L42.8 נתרן 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Srmg/L0.2 סטרונציום 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Camg/L38.7 סידן 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 04/09/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

mg O2/L380800כללי 04/09/2016CODשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

610שטח-04/09/2016PHשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

mg/L184400מוצקים מרחפים 04/09/2016TSSשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

mg/L440דטרגנט אניוני04/09/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

mg/L0.781דטרגנט נוניוני04/09/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי04/09/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

mg/L73כלורידים04/09/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס04/09/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

בוצעICP-סריקת מתכות04/09/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

mg/L67250שומנים04/09/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי04/09/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון05/09/2016

ICP-Znmg/L0.243 אבץ 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Kmg/L19.8 אשלגן 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Bmg/L0.231.5 בורון 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Femg/L0.89 ברזל 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Bamg/L0.04 בריום 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Smg/L34 גופרית 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Pmg/L4.7115 זרחן 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Mgmg/L6.36 מגנזיום 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Namg/L100 נתרן 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Srmg/L0.24 סטרונציום 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Camg/L44.8 סידן 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICPmg/L5.57 - (צורן) Si סיליקה 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 04/09/2016#שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

mg O2/L517800כללי 04/09/2016CODשפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

6.610שטח-04/09/2016PHשפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

mg/L178400מוצקים מרחפים 04/09/2016TSSשפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

mg/L8.640דטרגנט אניוני04/09/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

mg/L1.631דטרגנט נוניוני04/09/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי04/09/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

mg/L85כלורידים04/09/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

mg/L0.51סולפיד מומס04/09/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

בוצעICP-סריקת מתכות04/09/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

mg/L75250שומנים04/09/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי04/09/2016שפכיםאקראיכלא נווה תרצה05/09/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע04/09/2016שפכיםאקראיאין זרימה שופרסל היצירה05/09/2016

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Zn אבץ #

mg/L0.13



04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Al אלומיניום #

mg/L< 1.00025

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Sb אנטימון #

mg/L< 0.025

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-As ארסן #

mg/L< 0.0250.1

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-K אשלגן #

mg/L15.9

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Sn בדיל #

mg/L< 0.0252

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-B בורון #

mg/L0.21.5

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Fe ברזל #

mg/L0.84

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Ba בריום #

mg/L0.05

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Be בריליום #

mg/L< 0.0250.5

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-S גופרית #

mg/L10.5

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-V ונדיום #

mg/L< 0.0250.5

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-P זרחן #

mg/L4.3715

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Ti טיטניום #

mg/L< 0.025

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Ag כסף #

mg/L< 0.0250.1

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Hg כספית #

mg/L< 0.0250.05

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Cr כרום #

mg/L< 0.025

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Li ליתיום #

mg/L< 0.0250.3

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Mg מגנזיום #

mg/L7.16

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Mo מוליבדן #

mg/L< 0.0250.15

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Mn מנגן #

mg/L< 0.0251

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Cu נחושת #

mg/L0.041

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Ni ניקל #

mg/L< 0.0250.5

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Na נתרן #

mg/L31.6

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Sr סטרונציום #

mg/L0.25

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Ca סידן #

mg/L40.5

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP - (צורן) Si סיליקה #

mg/L< 2.000

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Se סלניום #

mg/L< 0.0250.05

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Pb עופרת #

mg/L< 0.0250.5

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Cd קדמיום #

mg/L< 0.0250.1

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-Co קובלט #

mg/L< 0.0251

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

PH-שטח

7.310

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

TSS מוצקים מרחפים

mg/L401400

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

VSS מוצקים נדיפים

mg/L305

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

קרוב- דיגום שפכים אקראי

בוצע

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

ICP-סריקת מתכות

בוצע

04/09/2016שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"פרס רכב השפלה בע05/09/2016

שמן מינרלי

mg/L< 10.0020

04/09/2016שפכיםאקראישוחה סתומה קפה קפה קניון רמלוד05/09/2016

הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע

בוצע

ICP-Znmg/L< 0.0503 אבץ 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Almg/L44.725 אלומיניום 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Kmg/L8.68 אשלגן 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016



ICP-Bamg/L< 0.025 בריום 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Smg/L299 גופרית 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Pmg/L0.8115 זרחן 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Mgmg/L< 2.000 מגנזיום 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Namg/L662 נתרן 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Srmg/L0.08 סטרונציום 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Camg/L7.03 סידן 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 04/09/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

9.210שטח-04/09/2016PHשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

mg/L57400מוצקים מרחפים 04/09/2016TSSשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

mg/L18מוצקים נדיפים 04/09/2016VSSשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי04/09/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

mg/L105(IC-ב)-Clכלוריד 04/09/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

mg/L997(IC-ב)SO4-2סולפאט 04/09/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

1*לא התגלהmg/Lסולפיד מומס04/09/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

בוצעICP-סריקת מתכות04/09/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע05/09/2016

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Zn אבץ #

mg/L0.653

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Al אלומיניום #

mg/L< 1.00025

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Sb אנטימון #

mg/L< 0.025

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-As ארסן #

mg/L< 0.0250.1

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-K אשלגן #

mg/L33.5

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Sn בדיל #

mg/L< 0.0252

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-B בורון #

mg/L0.311.5

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Fe ברזל #

mg/L4.2

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Ba בריום #

mg/L0.1

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Be בריליום #

mg/L< 0.0250.5

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-S גופרית #

mg/L24.2

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-V ונדיום #

mg/L< 0.0250.5

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-P זרחן #

mg/L29.315

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Ti טיטניום #

mg/L< 0.025

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Ag כסף #

mg/L0.080.1

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Hg כספית #

mg/L< 0.0250.05

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Cr כרום #

mg/L< 0.025

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Li ליתיום #

mg/L0.080.3

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Mg מגנזיום #

mg/L23.7

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Mo מוליבדן #

mg/L0.030.15

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Mn מנגן #

mg/L0.091

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Cu נחושת #

mg/L0.221

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Ni ניקל #

mg/L< 0.0250.5

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Na נתרן #

mg/L181

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Sr סטרונציום #

mg/L0.77



05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Ca סידן #

mg/L76.3

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP - (צורן) Si סיליקה #

mg/L7.89

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Se סלניום #

mg/L< 0.0250.05

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Pb עופרת #

mg/L< 0.0250.5

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Cd קדמיום #

mg/L< 0.0250.1

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-Co קובלט #

mg/L< 0.0251

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

PH

710

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

TSS מוצקים מרחפים

mg/L152400

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

VSS מוצקים נדיפים

mg/L144

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

רחוק-דיגום שפכים אקראי

בוצע

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

ICP-סריקת מתכות

בוצע

05/09/2016
מרכזי מוסך /מוסך תעבורה מערב

04/09/2016שפכיםאקראיתעבורה

שמן מינרלי

mg/L< 10.0020

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Zn אבץ #

mg/L0.553

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Al אלומיניום #

mg/L< 1.00025

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Sb אנטימון #

mg/L< 0.025

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-As ארסן #

mg/L< 0.0250.1

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-K אשלגן #

mg/L32.3

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Sn בדיל #

mg/L< 0.0252

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-B בורון #

mg/L0.291.5

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Fe ברזל #

mg/L3.87

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Ba בריום #

mg/L0.11

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Be בריליום #

mg/L< 0.0250.5

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-S גופרית #

mg/L16.2

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-V ונדיום #

mg/L< 0.0250.5

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-P זרחן #

mg/L18.915

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Ti טיטניום #

mg/L< 0.025

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Ag כסף #

mg/L< 0.0250.1

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Hg כספית #

mg/L< 0.0250.05

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Cr כרום #

mg/L< 0.025

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Li ליתיום #

mg/L0.120.3

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Mg מגנזיום #

mg/L18.6

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Mo מוליבדן #

mg/L< 0.0250.15

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Mn מנגן #

mg/L0.081

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Cu נחושת #

mg/L0.141

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Ni ניקל #

mg/L< 0.0250.5

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Na נתרן #

mg/L204

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Sr סטרונציום #

mg/L0.55

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Ca סידן #

mg/L69

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP - (צורן) Si סיליקה #

mg/L9.17

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Se סלניום #

mg/L< 0.0250.05



04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Pb עופרת #

mg/L< 0.0250.5

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Cd קדמיום #

mg/L< 0.0250.1

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-Co קובלט #

mg/L< 0.0251

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

PH-שטח

6.210

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

TSS מוצקים מרחפים

mg/L116400

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

VSS מוצקים נדיפים

mg/L116

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

רחוק-דיגום שפכים אקראי

בוצע

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

ICP-סריקת מתכות

בוצע

04/09/2016שפכיםאקראימוסך תעבורה מזרחי מוסך תעבורה05/09/2016

שמן מינרלי

mg/L< 10.0020

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע04/09/2016שפכיםאקראישיווק. צ.אין זרימה א05/09/2016

ICP-Znmg/L0.443 אבץ 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Kmg/L9.28 אשלגן 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Bmg/L0.311.5 בורון 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Femg/L0.2 ברזל 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Bamg/L< 0.025 בריום 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Smg/L6.32 גופרית 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Pmg/L0.9215 זרחן 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Mgmg/L< 2.000 מגנזיום 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Namg/L23.3 נתרן 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Srmg/L0.4 סטרונציום 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Camg/L71.5 סידן 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 15/09/2016#שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

mg/L87COD/BOD>4כללי 15/09/2016BODשפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

mg O2/L170800כללי 15/09/2016CODשפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

15/09/2016PH710שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

mg/L53400מוצקים מרחפים 15/09/2016TSSשפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

mg/L34מוצקים נדיפים 15/09/2016VSSשפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

ראה פרשנותP&T -ככלורידים 15/09/2016DOXשפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/09/2016שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

mg/L2050(TKN)חנקן קלדהל 15/09/2016שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

mg/L30כלורידים15/09/2016שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

בוצעICP-סריקת מתכות15/09/2016שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי15/09/2016שפכיםאקראימזרע מדיקל15/09/2016

mg O2/L3330800כללי 15/09/2016CODשפכיםאקראיפ מבחר.א.א15/09/2016

1110שטח-15/09/2016PHשפכיםאקראיפ מבחר.א.א15/09/2016

mg/L613400מוצקים מרחפים 15/09/2016TSSשפכיםאקראיפ מבחר.א.א15/09/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/09/2016שפכיםאקראיפ מבחר.א.א15/09/2016

mg/L1418כלורידים15/09/2016שפכיםאקראיפ מבחר.א.א15/09/2016

AAmg/L900- נתרן15/09/2016שפכיםאקראיפ מבחר.א.א15/09/2016

mg/L203250שמנים ושומנים15/09/2016שפכיםאקראיפ מבחר.א.א15/09/2016

mg O2/L18360800כללי 15/09/2016CODשפכיםאקראיחטיפי אלקיים15/09/2016

4.210שטח-15/09/2016PHשפכיםאקראיחטיפי אלקיים15/09/2016

mg/L7552400מוצקים מרחפים 15/09/2016TSSשפכיםאקראיחטיפי אלקיים15/09/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/09/2016שפכיםאקראיחטיפי אלקיים15/09/2016

mg/L6015זרחן כללי15/09/2016שפכיםאקראיחטיפי אלקיים15/09/2016

mg/L44350(TKN)חנקן קלדהל 15/09/2016שפכיםאקראיחטיפי אלקיים15/09/2016

mg/L674כלורידים15/09/2016שפכיםאקראיחטיפי אלקיים15/09/2016

AAmg/L407- נתרן15/09/2016שפכיםאקראיחטיפי אלקיים15/09/2016

mg/L841250שמנים ושומנים15/09/2016שפכיםאקראיחטיפי אלקיים15/09/2016

mg O2/L3560800כללי 15/09/2016CODשפכיםאקראיטחינה זהב15/09/2016

4.510שטח-15/09/2016PHשפכיםאקראיטחינה זהב15/09/2016

mg/L235400מוצקים מרחפים 15/09/2016TSSשפכיםאקראיטחינה זהב15/09/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/09/2016שפכיםאקראיטחינה זהב15/09/2016

15ראה פרשנותmg/Lזרחן כללי15/09/2016שפכיםאקראיטחינה זהב15/09/2016



mg/L9750(TKN)חנקן קלדהל 15/09/2016שפכיםאקראיטחינה זהב15/09/2016

mg/L119כלורידים15/09/2016שפכיםאקראיטחינה זהב15/09/2016

AAmg/L67- נתרן15/09/2016שפכיםאקראיטחינה זהב15/09/2016

mg/L22250שמנים ושומנים15/09/2016שפכיםאקראיטחינה זהב15/09/2016

mg O2/L1690800כללי 15/09/2016CODשפכיםאקראיטבע נטו15/09/2016

1110שטח-15/09/2016PHשפכיםאקראיטבע נטו15/09/2016

mg/L22400מוצקים מרחפים 15/09/2016TSSשפכיםאקראיטבע נטו15/09/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/09/2016שפכיםאקראיטבע נטו15/09/2016

mg/L2.415זרחן כללי15/09/2016שפכיםאקראיטבע נטו15/09/2016

mg/L1050(TKN)חנקן קלדהל 15/09/2016שפכיםאקראיטבע נטו15/09/2016

mg/L34כלורידים15/09/2016שפכיםאקראיטבע נטו15/09/2016

AAmg/L122- נתרן15/09/2016שפכיםאקראיטבע נטו15/09/2016

mg/L< 10.00250שמנים ושומנים15/09/2016שפכיםאקראיטבע נטו15/09/2016

mg O2/L173800כללי 15/09/2016CODשפכיםאקראיגדרה-תחנת דלק פז15/09/2016

710שטח-15/09/2016PHשפכיםאקראיגדרה-תחנת דלק פז15/09/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי15/09/2016שפכיםאקראיגדרה-תחנת דלק פז15/09/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי15/09/2016שפכיםאקראיגדרה-תחנת דלק פז15/09/2016

ICP-Znmg/L0.0515 אבץ 15/09/2016#מי רשתאקראיקרית מלאכי-מי רשת15/09/2016

ICP-Almg/L< 0.2000.2 אלומיניום 15/09/2016#מי רשתאקראיקרית מלאכי-מי רשת15/09/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע20/09/2016שפכיםאקראיאין זרימה אולמי אשר20/09/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע20/09/2016שפכיםאקראיאולמי קליפסו20/09/2016

ICP-Znmg/L4.073 אבץ 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Almg/L4.7225 אלומיניום 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Kmg/L8.77 אשלגן 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Snmg/L0.112 בדיל 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Bmg/L0.251.5 בורון 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Femg/L21.3 ברזל 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Bamg/L1.34 בריום 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Smg/L17.9 גופרית 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Pmg/L2.8215 זרחן 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Timg/L0.26 טיטניום 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Crmg/L0.06 כרום 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Mgmg/L30.9 מגנזיום 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Mnmg/L0.121 מנגן 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Cumg/L0.51 נחושת 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Nimg/L0.070.5 ניקל 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Namg/L60.9 נתרן 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Srmg/L0.73 סטרונציום 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Camg/L109 סידן 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICPmg/L8.7 - (צורן) Si סיליקה 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Pbmg/L0.030.5 עופרת 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 20/09/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

610שטח-20/09/2016PHשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

mg/L505400מוצקים מרחפים 20/09/2016TSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

mg/L228מוצקים נדיפים 20/09/2016VSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/09/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

בוצעICP-סריקת מתכות20/09/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי20/09/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר20/09/2016

mg O2/L207800כללי 20/09/2016CODשפכיםאקראימסעדת הסולטן20/09/2016

610שטח-20/09/2016PHשפכיםאקראימסעדת הסולטן20/09/2016

mg/L9400מוצקים מרחפים 20/09/2016TSSשפכיםאקראימסעדת הסולטן20/09/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/09/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן20/09/2016

mg/L296כלורידים20/09/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן20/09/2016

AAmg/L154- נתרן20/09/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן20/09/2016

mg/L< 10.00250שמנים ושומנים20/09/2016שפכיםאקראימסעדת הסולטן20/09/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע20/09/2016שפכיםאקראיבית הלאפה20/09/2016

ICP-Znmg/L0.123 אבץ 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Kmg/L13.5 אשלגן 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Bmg/L0.271.5 בורון 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Femg/L2.11 ברזל 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Bamg/L0.1 בריום 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Smg/L5.99 גופרית 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Pmg/L6.5915 זרחן 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016



ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Mgmg/L12 מגנזיום 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Mnmg/L0.081 מנגן 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Namg/L53.4 נתרן 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Srmg/L0.38 סטרונציום 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Camg/L56.7 סידן 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICPmg/L3.66 - (צורן) Si סיליקה 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 18/10/2016#שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

6.2810שטח-18/10/2016PHשפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

mg/L129400מוצקים מרחפים 18/10/2016TSSשפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

mg/L129מוצקים נדיפים 18/10/2016VSSשפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי18/10/2016שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

בוצעICP-סריקת מתכות18/10/2016שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי18/10/2016שפכיםאקראיבית אגד18/10/2016

mg O2/L166800כללי 18/10/2016CODשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג18/10/2016

610שטח-18/10/2016PHשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג18/10/2016

mg/L80400מוצקים מרחפים 18/10/2016TSSשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג18/10/2016

mg/L1.440דטרגנט אניוני18/10/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג18/10/2016

mg/L< 0.101דטרגנט נוניוני18/10/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג18/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי18/10/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג18/10/2016

mg/L11.215זרחן כללי18/10/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג18/10/2016

mg/L1750(TKN)חנקן קלדהל 18/10/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג18/10/2016

mg/L28כלורידים18/10/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג18/10/2016

AAmg/L46- נתרן18/10/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג18/10/2016

mg/L17250שמנים ושומנים18/10/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג18/10/2016

ICP-Znmg/L0.213 אבץ 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Kmg/L5.83 אשלגן 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Bmg/L0.241.5 בורון 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Femg/L0.76 ברזל 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Bamg/L0.03 בריום 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Smg/L7.58 גופרית 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Pmg/L3.9215 זרחן 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Mgmg/L3.18 מגנזיום 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Mnmg/L0.041 מנגן 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Namg/L33.1 נתרן 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Srmg/L0.1 סטרונציום 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Camg/L31.1 סידן 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 18/10/2016#שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

610שטח-18/10/2016PHשפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

mg/L87400מוצקים מרחפים 18/10/2016TSSשפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

mg/L87מוצקים נדיפים 18/10/2016VSSשפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי18/10/2016שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

בוצעICP-סריקת מתכות18/10/2016שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי18/10/2016שפכיםאקראיד.מ.צ18/10/2016

ICP-Znmg/L0.293 אבץ 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Kmg/L5.17 אשלגן 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Bmg/L0.321.5 בורון 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Femg/L8.86 ברזל 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Bamg/L0.06 בריום 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Smg/L10.6 גופרית 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Vmg/L0.040.5 ונדיום 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Pmg/L5.7615 זרחן 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016



ICP-Timg/L0.06 טיטניום 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Mgmg/L3.34 מגנזיום 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Mnmg/L0.051 מנגן 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Cumg/L0.051 נחושת 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Nimg/L0.030.5 ניקל 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Namg/L114 נתרן 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Srmg/L0.07 סטרונציום 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Camg/L36.6 סידן 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICPmg/L3.65 - (צורן) Si סיליקה 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Pbmg/L0.030.5 עופרת 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 18/10/2016#שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

mg/L1075COD/BOD>4כללי 18/10/2016BODשפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

mg O2/L1825800כללי 18/10/2016CODשפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

6.4510שטח-18/10/2016PHשפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

mg/L379400מוצקים מרחפים 18/10/2016TSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

mg/L376מוצקים נדיפים 18/10/2016VSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי18/10/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

mg/L< 5.050(TKN)חנקן קלדהל 18/10/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

mg/L99כלורידים18/10/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

בוצעICP-סריקת מתכות18/10/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

mg/L284250שמנים ושומנים18/10/2016שפכיםאקראימ"פוליבה בע18/10/2016

18/10/2016
לא נדגם זרמים מעורבים בשוחה של 

18/10/2016שפכיםאקראיעדן עדן תעשיות חלווה

הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע

בוצע

mg O2/L1370800כללי 18/10/2016CODשפכיםאקראישופרסל רמלוד18/10/2016

510שטח-18/10/2016PHשפכיםאקראישופרסל רמלוד18/10/2016

mg/L323400מוצקים מרחפים 18/10/2016TSSשפכיםאקראישופרסל רמלוד18/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי18/10/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד18/10/2016

mg/L400כלורידים18/10/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד18/10/2016

AAmg/L239- נתרן18/10/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד18/10/2016

mg/L177250שמנים ושומנים18/10/2016שפכיםאקראישופרסל רמלוד18/10/2016

mg O2/L2260800כללי 18/10/2016CODשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו18/10/2016

5.1510שטח-18/10/2016PHשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו18/10/2016

mg/L207400מוצקים מרחפים 18/10/2016TSSשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו18/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי18/10/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו18/10/2016

mg/L9.215זרחן כללי18/10/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו18/10/2016

mg/L2150(TKN)חנקן קלדהל 18/10/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו18/10/2016

mg/L222כלורידים18/10/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו18/10/2016

AAmg/L242- נתרן18/10/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו18/10/2016

mg/L87250שמנים ושומנים18/10/2016שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו18/10/2016

mg O2/L3965800כללי 18/10/2016CODשפכיםאקראיאולמי אליסון18/10/2016

5.3510שטח-18/10/2016PHשפכיםאקראיאולמי אליסון18/10/2016

mg/L546400מוצקים מרחפים 18/10/2016TSSשפכיםאקראיאולמי אליסון18/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי18/10/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון18/10/2016

mg/L262כלורידים18/10/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון18/10/2016

AAmg/L198- נתרן18/10/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון18/10/2016

mg/L377250שמנים ושומנים18/10/2016שפכיםאקראיאולמי אליסון18/10/2016

mg/L5530COD/BOD>4כללי 18/10/2016BODשפכיםאקראיסלטי שמיר18/10/2016

mg O2/L7975800כללי 18/10/2016CODשפכיםאקראיסלטי שמיר18/10/2016

4.7310שטח-18/10/2016PHשפכיםאקראיסלטי שמיר18/10/2016

mg/L477400מוצקים מרחפים 18/10/2016TSSשפכיםאקראיסלטי שמיר18/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי18/10/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר18/10/2016

mg/L2915זרחן כללי18/10/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר18/10/2016

mg/L12250(TKN)חנקן קלדהל 18/10/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר18/10/2016

mg/L2407כלורידים18/10/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר18/10/2016

mg/L232250שמנים ושומנים18/10/2016שפכיםאקראיסלטי שמיר18/10/2016

mg O2/L3600800כללי 25/10/2016CODשפכיםאקראייוחננוף26/10/2016

610שטח-25/10/2016PHשפכיםאקראייוחננוף26/10/2016

mg/L662400מוצקים מרחפים 25/10/2016TSSשפכיםאקראייוחננוף26/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי25/10/2016שפכיםאקראייוחננוף26/10/2016

mg/L494כלורידים25/10/2016שפכיםאקראייוחננוף26/10/2016

AAmg/L306- נתרן25/10/2016שפכיםאקראייוחננוף26/10/2016

mg/L528250שמנים ושומנים25/10/2016שפכיםאקראייוחננוף26/10/2016

mg O2/L1350800כללי 31/10/2016CODשפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/10/2016

610שטח-31/10/2016PHשפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/10/2016

mg/L71400מוצקים מרחפים 31/10/2016TSSשפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/10/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/10/2016

mg/L86כלורידים31/10/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/10/2016

AAmg/L107- נתרן31/10/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/10/2016

mg/L70250שמנים ושומנים31/10/2016שפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/10/2016

mg O2/L703500800כללי 31/10/2016CODשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/10/2016

8.310שטח-31/10/2016PHשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/10/2016

400ראה פרשנותmg/Lמוצקים מרחפים 31/10/2016TSSשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/10/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/10/2016

mg/L190כלורידים31/10/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/10/2016

AAmg/L206- נתרן31/10/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/10/2016



mg/L22568250שמנים ושומנים31/10/2016שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/10/2016

ICP-Znmg/L0.053 אבץ 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Kmg/L38.6 אשלגן 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Bmg/L0.21.5 בורון 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Bamg/L0.04 בריום 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Smg/L7.65 גופרית 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Pmg/L< 0.20015 זרחן 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Mgmg/L13.4 מגנזיום 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Namg/L39.7 נתרן 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Srmg/L0.41 סטרונציום 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Camg/L50.8 סידן 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICPmg/L2.64 - (צורן) Si סיליקה 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 31/10/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

7.2310שטח-31/10/2016PHשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

mg/L< 2.5400מוצקים מרחפים 31/10/2016TSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

mg/L< 2.5מוצקים נדיפים 31/10/2016VSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/10/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

mg/L124(IC-ב)-Clכלוריד 31/10/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

mg/L26.9(IC-ב)SO4-2סולפאט 31/10/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

1*לא התגלהmg/Lסולפיד מומס31/10/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

בוצעICP-סריקת מתכות31/10/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי31/10/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/10/2016

ICP-Znmg/L0.083 אבץ 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Kmg/L5.5 אשלגן 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Femg/L3.21 ברזל 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Bamg/L0.04 בריום 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Smg/L8.62 גופרית 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Pmg/L0.5715 זרחן 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Mgmg/L15.7 מגנזיום 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Mnmg/L0.041 מנגן 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Namg/L41.7 נתרן 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Srmg/L0.39 סטרונציום 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Camg/L62.9 סידן 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICPmg/L4.11 - (צורן) Si סיליקה 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 31/10/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

mg O2/L412800כללי 31/10/2016CODשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

6.0510שטח-31/10/2016PHשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

mg/L108400מוצקים מרחפים 31/10/2016TSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

mg/L64מוצקים נדיפים 31/10/2016VSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

ראה פרשנותP&T -ככלורידים 31/10/2016DOXשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/10/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

mg/L126(IC-ב)-Clכלוריד 31/10/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

mg/L27.7(IC-ב)SO4-2סולפאט 31/10/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס31/10/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

בוצעICP-סריקת מתכות31/10/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016



mg/L< 10.0020שמן מינרלי31/10/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע31/10/2016

mg O2/L2635800כללי 13/11/2016CODשפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל13/11/2016

510שטח-13/11/2016PHשפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל13/11/2016

mg/L105400מוצקים מרחפים 13/11/2016TSSשפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל13/11/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי13/11/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל13/11/2016

mg/L351כלורידים13/11/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל13/11/2016

AAmg/L189- נתרן13/11/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל13/11/2016

mg/L36250שמנים ושומנים13/11/2016שפכיםאקראיקניון עזריאלי-שופרסל דיל13/11/2016

ICP-Znmg/L1.013 אבץ 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Almg/L1.7125 אלומיניום 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Kmg/L126 אשלגן 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Bmg/L1.371.5 בורון 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Femg/L6.41 ברזל 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Bamg/L0.22 בריום 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Smg/L19.9 גופרית 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Pmg/L44.115 זרחן 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Timg/L0.03 טיטניום 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Limg/L0.040.3 ליתיום 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Mgmg/L27.4 מגנזיום 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Momg/L8.930.15 מוליבדן 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Mnmg/L0.161 מנגן 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Cumg/L0.251 נחושת 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Namg/L152 נתרן 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Srmg/L0.56 סטרונציום 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Camg/L82.4 סידן 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICPmg/L9.56 - (צורן) Si סיליקה 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Pbmg/L0.060.5 עופרת 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 13/11/2016#שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

6.6510שטח-13/11/2016PHשפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

mg/L260400מוצקים מרחפים 13/11/2016TSSשפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

mg/L178מוצקים נדיפים 13/11/2016VSSשפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי13/11/2016שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

בוצעICP-סריקת מתכות13/11/2016שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי13/11/2016שפכיםאקראימוסך פנוס13/11/2016

mg O2/L1470800כללי 13/11/2016CODשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 13/11/2016

7.2510שטח-13/11/2016PHשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 13/11/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי13/11/2016שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 13/11/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי13/11/2016שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 13/11/2016

ICP-Znmg/L0.133 אבץ 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Kmg/L8.33 אשלגן 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Femg/L0.33 ברזל 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Bamg/L0.06 בריום 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Smg/L9.19 גופרית 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Pmg/L1.4815 זרחן 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Mgmg/L15.5 מגנזיום 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Namg/L41 נתרן 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Srmg/L0.44 סטרונציום 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Camg/L53.7 סידן 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICPmg/L3.15 - (צורן) Si סיליקה 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 13/11/2016#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

610שטח-13/11/2016PHשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

mg/L139400מוצקים מרחפים 13/11/2016TSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016



mg/L105מוצקים נדיפים 13/11/2016VSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי13/11/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

בוצעICP-סריקת מתכות13/11/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי13/11/2016שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר13/11/2016

ICP-Znmg/L0.493 אבץ 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Kmg/L52.8 אשלגן 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Bmg/L0.241.5 בורון 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Femg/L0.91 ברזל 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Bamg/L0.06 בריום 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Smg/L19.5 גופרית 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Pmg/L11.815 זרחן 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Mgmg/L18.7 מגנזיום 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Mnmg/L0.041 מנגן 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Cumg/L0.041 נחושת 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Namg/L105 נתרן 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Srmg/L0.51 סטרונציום 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Camg/L64.6 סידן 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICPmg/L2.41 - (צורן) Si סיליקה 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 13/11/2016#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

mg O2/L1069800כללי 13/11/2016CODשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

6.910שטח-13/11/2016PHשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

mg/L223400מוצקים מרחפים 13/11/2016TSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

mg/L216מוצקים נדיפים 13/11/2016VSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

mg/L11.840דטרגנט אניוני13/11/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

mg/L2.541דטרגנט נוניוני13/11/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי13/11/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

mg/L239כלורידים13/11/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

בוצעICP-סריקת מתכות13/11/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

mg/L70250שומנים13/11/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי13/11/2016שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה13/11/2016

ICP-Znmg/L< 0.0503 אבץ 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Almg/L26.825 אלומיניום 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Kmg/L5.8 אשלגן 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Bamg/L< 0.025 בריום 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Smg/L261 גופרית 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Pmg/L0.3915 זרחן 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Mgmg/L4.28 מגנזיום 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Namg/L513 נתרן 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Srmg/L0.18 סטרונציום 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Camg/L17 סידן 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 22/11/2016#שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

8.510שטח-22/11/2016PHשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

mg/L16400מוצקים מרחפים 22/11/2016TSSשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

mg/L12מוצקים נדיפים 22/11/2016VSSשפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי22/11/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

mg/L111(IC-ב)-Clכלוריד 22/11/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016



mg/L112כלורידים22/11/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

mg/L895(IC-ב)SO4-2סולפאט 22/11/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

1*לא התגלהmg/Lסולפיד מומס22/11/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

בוצעICP-סריקת מתכות22/11/2016שפכיםאקראימ"מטל אנוד תעשיות אלומיניום בע23/11/2016

ICP-Znmg/L0.113 אבץ 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Kmg/L42.9 אשלגן 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Bmg/L0.381.5 בורון 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Femg/L1.13 ברזל 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Bamg/L0.06 בריום 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Smg/L11 גופרית 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Vmg/L0.040.5 ונדיום 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Pmg/L3.1915 זרחן 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Mgmg/L4.96 מגנזיום 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Cumg/L0.181 נחושת 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Nimg/L0.030.5 ניקל 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Namg/L526 נתרן 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Srmg/L0.16 סטרונציום 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Camg/L116 סידן 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 22/11/2016#שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

mg/L1562COD/BOD>4כללי 22/11/2016BODשפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

mg O2/L3200800כללי 22/11/2016CODשפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

9.110שטח-22/11/2016PHשפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

mg/L33400מוצקים מרחפים 22/11/2016TSSשפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

mg/L26מוצקים נדיפים 22/11/2016VSSשפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

ראה פרשנותP&T -ככלורידים 22/11/2016DOXשפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי22/11/2016שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

mg/L1350(TKN)חנקן קלדהל 22/11/2016שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

mg/L1047כלורידים22/11/2016שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

בוצעICP-סריקת מתכות22/11/2016שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי22/11/2016שפכיםאקראיכצט תעשיות כימיה23/11/2016

mg O2/L8775800כללי 22/11/2016CODשפכיםאקראירפמן שי23/11/2016

710שטח-22/11/2016PHשפכיםאקראירפמן שי23/11/2016

mg/L429400מוצקים מרחפים 22/11/2016TSSשפכיםאקראירפמן שי23/11/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי22/11/2016שפכיםאקראירפמן שי23/11/2016

mg/L8515זרחן כללי22/11/2016שפכיםאקראירפמן שי23/11/2016

mg/L14950(TKN)חנקן קלדהל 22/11/2016שפכיםאקראירפמן שי23/11/2016

mg/L616כלורידים22/11/2016שפכיםאקראירפמן שי23/11/2016

AAmg/L533- נתרן22/11/2016שפכיםאקראירפמן שי23/11/2016

mg/L180250שמנים ושומנים22/11/2016שפכיםאקראירפמן שי23/11/2016

mg O2/L4420800כללי 22/11/2016CODשפכיםאקראימ"רוקחמן בע23/11/2016

4.7410שטח-22/11/2016PHשפכיםאקראימ"רוקחמן בע23/11/2016

mg/L3532400מוצקים מרחפים 22/11/2016TSSשפכיםאקראימ"רוקחמן בע23/11/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי22/11/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע23/11/2016

mg/L6.515זרחן כללי22/11/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע23/11/2016

mg/L83.450(TKN)חנקן קלדהל 22/11/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע23/11/2016

mg/L104כלורידים22/11/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע23/11/2016

AAmg/L60- נתרן22/11/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע23/11/2016

mg/L261250שמנים ושומנים22/11/2016שפכיםאקראימ"רוקחמן בע23/11/2016

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע22/11/2016שפכיםאקראיאין זרימה פלפל דמטי24/11/2016

mg O2/L1411800כללי 26/12/2016CODשפכיםאקראישופרסל היצירה27/12/2016

5.1910שטח-26/12/2016PHשפכיםאקראישופרסל היצירה27/12/2016

mg/L231400מוצקים מרחפים 26/12/2016TSSשפכיםאקראישופרסל היצירה27/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/12/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה27/12/2016

mg/L232כלורידים26/12/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה27/12/2016

AAmg/L152- נתרן26/12/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה27/12/2016

mg/L40250שמנים ושומנים26/12/2016שפכיםאקראישופרסל היצירה27/12/2016

ICP-Znmg/L0.183 אבץ 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Almg/L1.5925 אלומיניום 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Kmg/L7.06 אשלגן 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Bmg/L0.251.5 בורון 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Femg/L4.28 ברזל 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Bamg/L0.03 בריום 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016



ICP-Smg/L15.8 גופרית 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Pmg/L1.7315 זרחן 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Timg/L0.04 טיטניום 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Mgmg/L4.78 מגנזיום 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Mnmg/L0.051 מנגן 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Cumg/L0.031 נחושת 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Nimg/L0.050.5 ניקל 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Namg/L27.9 נתרן 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Srmg/L0.12 סטרונציום 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Camg/L37.5 סידן 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICPmg/L2.19 - (צורן) Si סיליקה 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 26/12/2016#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

mg O2/L585800כללי 26/12/2016CODשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

6.3310שטח-26/12/2016PHשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

mg/L382400מוצקים מרחפים 26/12/2016TSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

mg/L320מוצקים נדיפים 26/12/2016VSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ראה פרשנותP&T -ככלורידים 26/12/2016DOXשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/12/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

mg/L48.7(IC-ב)-Clכלוריד 26/12/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

mg/L27.2(IC-ב)SO4-2סולפאט 26/12/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס26/12/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

בוצעICP-סריקת מתכות26/12/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי26/12/2016שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע27/12/2016

ICP-Znmg/L< 0.0503 אבץ 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Kmg/L< 2.000 אשלגן 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Bmg/L0.231.5 בורון 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Bamg/L< 0.025 בריום 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Smg/L5.4 גופרית 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Pmg/L< 0.20015 זרחן 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Mgmg/L3.94 מגנזיום 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Namg/L24.2 נתרן 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Srmg/L0.11 סטרונציום 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Camg/L35.1 סידן 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 26/12/2016#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

mg O2/L< 10800כללי 26/12/2016CODשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

6.610שטח-26/12/2016PHשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

mg/L< 2.5400מוצקים מרחפים 26/12/2016TSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

mg/L< 2.5מוצקים נדיפים 26/12/2016VSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/12/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

mg/L45.2(IC-ב)-Clכלוריד 26/12/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

mg/L45כלורידים26/12/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

mg/L18.8(IC-ב)SO4-2סולפאט 26/12/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס26/12/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

בוצעICP-סריקת מתכות26/12/2016שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 27/12/2016

mg O2/L4220800כללי 26/12/2016CODשפכיםאקראייוחננוף27/12/2016

7.1510שטח-26/12/2016PHשפכיםאקראייוחננוף27/12/2016

mg/L1342400מוצקים מרחפים 26/12/2016TSSשפכיםאקראייוחננוף27/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/12/2016שפכיםאקראייוחננוף27/12/2016

mg/L189כלורידים26/12/2016שפכיםאקראייוחננוף27/12/2016

AAmg/L135- נתרן26/12/2016שפכיםאקראייוחננוף27/12/2016

mg/L565250שמנים ושומנים26/12/2016שפכיםאקראייוחננוף27/12/2016

mg O2/L342800כללי 26/12/2016CODשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג27/12/2016

7.810שטח-26/12/2016PHשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג27/12/2016



mg/L180400מוצקים מרחפים 26/12/2016TSSשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג27/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/12/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג27/12/2016

mg/L6.315זרחן כללי26/12/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג27/12/2016

mg/L4750(TKN)חנקן קלדהל 26/12/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג27/12/2016

mg/L70כלורידים26/12/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג27/12/2016

AAmg/L73- נתרן26/12/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג27/12/2016

mg/L24250שמנים ושומנים26/12/2016שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג27/12/2016

ICP-Znmg/L0.333 אבץ 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Kmg/L33.1 אשלגן 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Femg/L2.34 ברזל 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Bamg/L0.07 בריום 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Smg/L11.4 גופרית 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Pmg/L9.4515 זרחן 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Timg/L0.04 טיטניום 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Mgmg/L6.15 מגנזיום 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Mnmg/L0.061 מנגן 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Cumg/L0.091 נחושת 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Namg/L55.1 נתרן 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Srmg/L0.11 סטרונציום 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Camg/L36.2 סידן 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 26/12/2016#שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

26/12/2016PH8.9710שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

mg/L271400מוצקים מרחפים 26/12/2016TSSשפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

mg/L234מוצקים נדיפים 26/12/2016VSSשפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/12/2016שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

בוצעICP-סריקת מתכות26/12/2016שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי26/12/2016שפכיםאקראימזרחית מוסך תעבורה' נק27/12/2016

mg O2/L4230800כללי 27/12/2016CODשפכיםאקראיאולמי שנהב28/12/2016

4.9510שטח-27/12/2016PHשפכיםאקראיאולמי שנהב28/12/2016

mg/L1684400מוצקים מרחפים 27/12/2016TSSשפכיםאקראיאולמי שנהב28/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי27/12/2016שפכיםאקראיאולמי שנהב28/12/2016

mg/L259כלורידים27/12/2016שפכיםאקראיאולמי שנהב28/12/2016

AAmg/L292- נתרן27/12/2016שפכיםאקראיאולמי שנהב28/12/2016

mg/L434250שמנים ושומנים27/12/2016שפכיםאקראיאולמי שנהב28/12/2016

ICP-Znmg/L0.093 אבץ 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Kmg/L34.4 אשלגן 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Bmg/L0.261.5 בורון 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Femg/L0.42 ברזל 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Bamg/L0.05 בריום 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Smg/L13.2 גופרית 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Pmg/L5.9615 זרחן 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Mgmg/L12.6 מגנזיום 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Namg/L324 נתרן 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Srmg/L0.31 סטרונציום 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Camg/L57.6 סידן 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 27/12/2016#שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016



mg/L239COD/BOD>4כללי 27/12/2016BODשפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

mg O2/L545800כללי 27/12/2016CODשפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

710שטח-27/12/2016PHשפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

mg/L78400מוצקים מרחפים 27/12/2016TSSשפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

mg/L78מוצקים נדיפים 27/12/2016VSSשפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

mg/L2.1440דטרגנט אניוני27/12/2016שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

mg/L121דטרגנט נוניוני27/12/2016שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

בוצעדיגום שפכים מורכב27/12/2016שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

mg/L613כלורידים27/12/2016שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

בוצעICP-סריקת מתכות27/12/2016שפכים26-27/12/16מורכב בית חולים הרצפלד28/12/2016

ICP-Znmg/L0.113 אבץ 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Kmg/L2.35 אשלגן 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Femg/L1.06 ברזל 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Bamg/L0.05 בריום 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Smg/L3.02 גופרית 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Pmg/L0.8815 זרחן 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Mgmg/L3.32 מגנזיום 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Mnmg/L0.051 מנגן 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Cumg/L0.061 נחושת 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Namg/L12.2 נתרן 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Srmg/L0.08 סטרונציום 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Camg/L22.1 סידן 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 27/12/2016#שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

710שטח-27/12/2016PHשפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

mg/L26400מוצקים מרחפים 27/12/2016TSSשפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

mg/L23מוצקים נדיפים 27/12/2016VSSשפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי27/12/2016שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

בוצעICP-סריקת מתכות27/12/2016שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

mg/L< 10.00250שומנים27/12/2016שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי27/12/2016שפכיםאקראיבית אגד28/12/2016

ICP-Znmg/L0.433 אבץ 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Almg/L7.5625 אלומיניום 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Sbmg/L0.04 אנטימון 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Kmg/L22.5 אשלגן 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Femg/L9.61 ברזל 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Bamg/L0.18 בריום 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Smg/L14.3 גופרית 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Pmg/L12.415 זרחן 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Timg/L0.2 טיטניום 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Crmg/L0.03 כרום 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Mgmg/L14.3 מגנזיום 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Mnmg/L0.151 מנגן 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Cumg/L0.211 נחושת 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Namg/L56 נתרן 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Srmg/L0.34 סטרונציום 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Camg/L72.8 סידן 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICPmg/L12.2 - (צורן) Si סיליקה 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 29/12/2016#שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

8.0310שטח-29/12/2016PHשפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

mg/L129400מוצקים מרחפים 29/12/2016TSSשפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

mg/L64מוצקים נדיפים 29/12/2016VSSשפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016



mg/L7640דטרגנט אניוני29/12/2016שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

mg/L1.941דטרגנט נוניוני29/12/2016שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי29/12/2016שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

בוצעICP-סריקת מתכות29/12/2016שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי29/12/2016שפכיםאקראימ"וחידי רמלה בע29/12/2016

ICP-Znmg/L0.163 אבץ 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Kmg/L10.7 אשלגן 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Femg/L0.79 ברזל 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Bamg/L0.05 בריום 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Smg/L19.2 גופרית 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Pmg/L3.8915 זרחן 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Mgmg/L11.5 מגנזיום 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Mnmg/L0.031 מנגן 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Namg/L65.8 נתרן 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Srmg/L0.34 סטרונציום 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Camg/L52.1 סידן 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICPmg/L5.18 - (צורן) Si סיליקה 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 29/12/2016#שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

mg O2/L690800כללי 29/12/2016CODשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

6.610שטח-29/12/2016PHשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

mg/L254400מוצקים מרחפים 29/12/2016TSSשפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

mg/L7.440דטרגנט אניוני29/12/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

mg/L1.331דטרגנט נוניוני29/12/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי29/12/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

mg/L117כלורידים29/12/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

mg/L< 0.51סולפיד מומס29/12/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

בוצעICP-סריקת מתכות29/12/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

mg/L98250שומנים29/12/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

mg/L< 10.0020שמן מינרלי29/12/2016שפכיםאקראישירותי בתי סוהר איילון29/12/2016

mg O2/L2910800כללי 29/12/2016CODשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2016

4.9310שטח-29/12/2016PHשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2016

mg/L811400מוצקים מרחפים 29/12/2016TSSשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי29/12/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2016

mg/L492כלורידים29/12/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2016

AAmg/L312- נתרן29/12/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2016

mg/L589250שמנים ושומנים29/12/2016שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2016

mg O2/L102800כללי 29/12/2016CODשפכיםאקראימסעדת חליל29/12/2016

6.4210שטח-29/12/2016PHשפכיםאקראימסעדת חליל29/12/2016

mg/L45400מוצקים מרחפים 29/12/2016TSSשפכיםאקראימסעדת חליל29/12/2016

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי29/12/2016שפכיםאקראימסעדת חליל29/12/2016

mg/L70כלורידים29/12/2016שפכיםאקראימסעדת חליל29/12/2016

AAmg/L37- נתרן29/12/2016שפכיםאקראימסעדת חליל29/12/2016

mg/L< 10.00250שמנים ושומנים29/12/2016שפכיםאקראימסעדת חליל29/12/2016


