
מקסימום_תקןתוצאהיחידהבדיקהדיגום_תאריךלבדיקה_חומרדיגום_סוגדוגמאות_תאורתאריך
mg O2/L7975800כללי 19/02/2015CODשפכיםעדן תעשיות חלווה19/02/2015
7.0210שטח-19/02/2015PHשפכיםעדן תעשיות חלווה19/02/2015
mg/L3555400מוצקים מרחפים 19/02/2015TSSשפכיםעדן תעשיות חלווה19/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי19/02/2015שפכיםעדן תעשיות חלווה19/02/2015
mg/L3815זרחן כללי19/02/2015שפכיםעדן תעשיות חלווה19/02/2015
mg/L21250(TKN)חנקן קלדהל 19/02/2015שפכיםעדן תעשיות חלווה19/02/2015
mg/L140כלורידים19/02/2015שפכיםעדן תעשיות חלווה19/02/2015
AAmg/L105- נתרן19/02/2015שפכיםעדן תעשיות חלווה19/02/2015
mg/L150250שמנים ושומנים19/02/2015שפכיםעדן תעשיות חלווה19/02/2015
ICP-Znmg/L0.613 אבץ 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Almg/L1.4725 אלומיניום 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Kmg/L4.39 אשלגן 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Bmg/L0.231.5 בורון 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Femg/L3.74 ברזל 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Smg/L10.5 גופרית 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Pmg/L1.8515 זרחן 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Timg/L0.05 טיטניום 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Crmg/L0.05 כרום 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Mgmg/L4.74 מגנזיום 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Mnmg/L0.051 מנגן 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Cumg/L0.061 נחושת 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Nimg/L0.130.5 ניקל 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Namg/L32 נתרן 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Srmg/L0.11 סטרונציום 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Camg/L38.9 סידן 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICPmg/L3.27 - (צורן) Si סיליקה 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 19/02/2015#שפכיםפוליבה19/02/2015
mg/L525COD/BOD>4כללי 19/02/2015BODשפכיםפוליבה19/02/2015
mg O2/L940800כללי 19/02/2015CODשפכיםפוליבה19/02/2015
6.910שטח-19/02/2015PHשפכיםפוליבה19/02/2015
mg/L505400מוצקים מרחפים 19/02/2015TSSשפכיםפוליבה19/02/2015
mg/L440מוצקים נדיפים 19/02/2015VSSשפכיםפוליבה19/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי19/02/2015שפכיםפוליבה19/02/2015
mg/L5(MERCK)חנקן כללי19/02/2015שפכיםפוליבה19/02/2015
mg/L550(TKN)חנקן קלדהל 19/02/2015שפכיםפוליבה19/02/2015
mg/L35כלורידים19/02/2015שפכיםפוליבה19/02/2015
AAmg/L31- נתרן19/02/2015שפכיםפוליבה19/02/2015
בוצעICP-סריקת מתכות19/02/2015שפכיםפוליבה19/02/2015
mg/L162250שמנים ושומנים19/02/2015שפכיםפוליבה19/02/2015
ICP-Znmg/L0.153 אבץ 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Kmg/L9.75 אשלגן 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Bmg/L0.241.5 בורון 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Femg/L2.94 ברזל 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Smg/L8.57 גופרית 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Pmg/L3.4415 זרחן 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Mgmg/L7.1 מגנזיום 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Mnmg/L0.11 מנגן 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Cumg/L0.041 נחושת 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Namg/L30.2 נתרן 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Srmg/L0.17 סטרונציום 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Camg/L50.4 סידן 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICPmg/L3.44 - (צורן) Si סיליקה 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 19/02/2015#שפכיםבית אגד19/02/2015
6.610שטח-19/02/2015PHשפכיםבית אגד19/02/2015
mg/L130400מוצקים מרחפים 19/02/2015TSSשפכיםבית אגד19/02/2015
mg/L100מוצקים נדיפים 19/02/2015VSSשפכיםבית אגד19/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי19/02/2015שפכיםבית אגד19/02/2015



בוצעICP-סריקת מתכות19/02/2015שפכיםבית אגד19/02/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי19/02/2015שפכיםבית אגד19/02/2015
mg/L2660COD/BOD>4כללי 19/02/2015BODשפכיםסלטי שמיר19/02/2015
mg O2/L4158800כללי 19/02/2015CODשפכיםסלטי שמיר19/02/2015
7.1210שטח-19/02/2015PHשפכיםסלטי שמיר19/02/2015
mg/L495400מוצקים מרחפים 19/02/2015TSSשפכיםסלטי שמיר19/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי19/02/2015שפכיםסלטי שמיר19/02/2015
mg/L2215זרחן כללי19/02/2015שפכיםסלטי שמיר19/02/2015
mg/L1050(TKN)חנקן קלדהל 19/02/2015שפכיםסלטי שמיר19/02/2015
mg/L753כלורידים19/02/2015שפכיםסלטי שמיר19/02/2015
mg/L234250שמנים ושומנים19/02/2015שפכיםסלטי שמיר19/02/2015
ICP-Znmg/L0.833 אבץ 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Kmg/L98.9 אשלגן 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Bmg/L0.31.5 בורון 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Femg/L1.16 ברזל 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Smg/L9.49 גופרית 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Pmg/L< 0.20015 זרחן 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Mgmg/L4.53 מגנזיום 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Mnmg/L0.031 מנגן 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Namg/L45.2 נתרן 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Srmg/L0.09 סטרונציום 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Camg/L33.4 סידן 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 19/02/2015#שפכיםרמפלט19/02/2015
mg O2/L< 10800כללי 19/02/2015CODשפכיםרמפלט19/02/2015
7.4510שטח-19/02/2015PHשפכיםרמפלט19/02/2015
mg/L7400מוצקים מרחפים 19/02/2015TSSשפכיםרמפלט19/02/2015
mg/L7מוצקים נדיפים 19/02/2015VSSשפכיםרמפלט19/02/2015
*לא התגלהP&T -ככלורידים 19/02/2015DOXשפכיםרמפלט19/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי19/02/2015שפכיםרמפלט19/02/2015
mg/L174כלורידים19/02/2015שפכיםרמפלט19/02/2015
בוצעICP-סריקת מתכות19/02/2015שפכיםרמפלט19/02/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי19/02/2015שפכיםרמפלט19/02/2015
ICP-Znmg/L1.873 אבץ 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Almg/L18.125 אלומיניום 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Kmg/L76.1 אשלגן 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Bmg/L0.661.5 בורון 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Femg/L117 ברזל 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Bamg/L0.46 בריום 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Smg/L104 גופרית 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Vmg/L0.060.5 ונדיום 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Pmg/L11515 זרחן 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Timg/L0.57 טיטניום 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Crmg/L0.22 כרום 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Mgmg/L25.7 מגנזיום 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Mnmg/L0.981 מנגן 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Cumg/L0.381 נחושת 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Nimg/L0.430.5 ניקל 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Namg/L348 נתרן 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Srmg/L0.36 סטרונציום 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Camg/L153 סידן 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICPmg/L4.11 - (צורן) Si סיליקה 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Pbmg/L0.320.5 עופרת 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 19/02/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
mg O2/L2050800כללי 19/02/2015CODשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
6.4310שטח-19/02/2015PHשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
mg/L715400מוצקים מרחפים 19/02/2015TSSשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
mg/L305מוצקים נדיפים 19/02/2015VSSשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
P&Tmg/L0.83251 -ככלורידים 19/02/2015DOXשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי19/02/2015שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015



mg/L494כלורידים19/02/2015שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
בוצעICP-סריקת מתכות19/02/2015שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי19/02/2015שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע19/02/2015
mg O2/L2895800כללי 19/02/2015CODשפכיםמונטה קרלו19/02/2015
610שטח-19/02/2015PHשפכיםמונטה קרלו19/02/2015
mg/L495400מוצקים מרחפים 19/02/2015TSSשפכיםמונטה קרלו19/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי19/02/2015שפכיםמונטה קרלו19/02/2015
mg/L13.615זרחן כללי19/02/2015שפכיםמונטה קרלו19/02/2015
mg/L4550(TKN)חנקן קלדהל 19/02/2015שפכיםמונטה קרלו19/02/2015
mg/L309כלורידים19/02/2015שפכיםמונטה קרלו19/02/2015
AAmg/L264- נתרן19/02/2015שפכיםמונטה קרלו19/02/2015
mg/L313250שמנים ושומנים19/02/2015שפכיםמונטה קרלו19/02/2015
mg O2/L6975800כללי 19/02/2015CODשפכיםמטעמי שולחן ערוך19/02/2015
6.0910שטח-19/02/2015PHשפכיםמטעמי שולחן ערוך19/02/2015
mg/L1900400מוצקים מרחפים 19/02/2015TSSשפכיםמטעמי שולחן ערוך19/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי19/02/2015שפכיםמטעמי שולחן ערוך19/02/2015
mg/L577כלורידים19/02/2015שפכיםמטעמי שולחן ערוך19/02/2015
AAmg/L377- נתרן19/02/2015שפכיםמטעמי שולחן ערוך19/02/2015
mg/L579250שמנים ושומנים19/02/2015שפכיםמטעמי שולחן ערוך19/02/2015
mg O2/L1000800כללי 26/02/2015CODשפכיםאקראימסעדת חליל26/02/2015
7.110שטח-26/02/2015PHשפכיםאקראימסעדת חליל26/02/2015
mg/L650400מוצקים מרחפים 26/02/2015TSSשפכיםאקראימסעדת חליל26/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/02/2015שפכיםאקראימסעדת חליל26/02/2015
mg/L264כלורידים26/02/2015שפכיםאקראימסעדת חליל26/02/2015
AAmg/L155- נתרן26/02/2015שפכיםאקראימסעדת חליל26/02/2015
mg/L32250שמנים ושומנים26/02/2015שפכיםאקראימסעדת חליל26/02/2015
ICP-Namg/L101 נתרן 26/02/2015#מי רשתאקראימסעדת חליל26/02/2015
בוצעדיגום מי רשת26/02/2015מי רשתאקראימסעדת חליל26/02/2015
mg/L150400כלורידים26/02/2015מי רשתאקראימסעדת חליל26/02/2015
בוצעICP-סריקת מתכת אחת26/02/2015מי רשתאקראימסעדת חליל26/02/2015

26/02/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg O2/L1065800כללי 26/02/2015CODשפכיםאקראימ"בע

26/02/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

7.1510שטח-26/02/2015PHשפכיםאקראימ"בע

26/02/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L265400מוצקים מרחפים 26/02/2015TSSשפכיםאקראימ"בע

26/02/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/02/2015שפכיםאקראימ"בע

26/02/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L6.615זרחן כללי26/02/2015שפכיםאקראימ"בע

26/02/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L66(MERCK)חנקן כללי26/02/2015שפכיםאקראימ"בע

26/02/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L6850(TKN)חנקן קלדהל 26/02/2015שפכיםאקראימ"בע

26/02/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L1363כלורידים26/02/2015שפכיםאקראימ"בע

26/02/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

AAmg/L1084- נתרן26/02/2015שפכיםאקראימ"בע

26/02/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L< 10.00250שומנים26/02/2015שפכיםאקראימ"בע

26/02/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L< 10.0020שמן מינרלי26/02/2015שפכיםאקראימ"בע
mg O2/L4475800כללי 26/02/2015CODשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/02/2015
610שטח-26/02/2015PHשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/02/2015
mg/L1155400מוצקים מרחפים 26/02/2015TSSשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/02/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/02/2015
mg/L215כלורידים26/02/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/02/2015
AAmg/L205- נתרן26/02/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/02/2015
mg/L458250שמנים ושומנים26/02/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד26/02/2015
mg O2/L1385800כללי 26/02/2015CODשפכיםאקראי(רמלוד)שופרסל 26/02/2015
610שטח-26/02/2015PHשפכיםאקראי(רמלוד)שופרסל 26/02/2015
mg/L330400מוצקים מרחפים 26/02/2015TSSשפכיםאקראי(רמלוד)שופרסל 26/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/02/2015שפכיםאקראי(רמלוד)שופרסל 26/02/2015
mg/L357כלורידים26/02/2015שפכיםאקראי(רמלוד)שופרסל 26/02/2015
AAmg/L212- נתרן26/02/2015שפכיםאקראי(רמלוד)שופרסל 26/02/2015
mg/L277250שמנים ושומנים26/02/2015שפכיםאקראי(רמלוד)שופרסל 26/02/2015
mg O2/L2475800כללי 26/02/2015CODשפכיםאקראיאולמי אליסון26/02/2015
610שטח-26/02/2015PHשפכיםאקראיאולמי אליסון26/02/2015
mg/L455400מוצקים מרחפים 26/02/2015TSSשפכיםאקראיאולמי אליסון26/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/02/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון26/02/2015
mg/L1384כלורידים26/02/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון26/02/2015
AAmg/L806- נתרן26/02/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון26/02/2015
mg/L158250שמנים ושומנים26/02/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון26/02/2015
mg O2/L3155800כללי 26/02/2015CODשפכיםאקראיאולמי לאונרדו26/02/2015
6.510שטח-26/02/2015PHשפכיםאקראיאולמי לאונרדו26/02/2015
mg/L1440400מוצקים מרחפים 26/02/2015TSSשפכיםאקראיאולמי לאונרדו26/02/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/02/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו26/02/2015
mg/L137כלורידים26/02/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו26/02/2015
AAmg/L78- נתרן26/02/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו26/02/2015
mg/L238250שמנים ושומנים26/02/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו26/02/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע26/02/2015שפכיםאקראידור אלון רמלוד26/02/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע26/02/2015שפכיםאקראיאולמי אשר רמלה01/03/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע26/02/2015שפכיםאקראיסמיר רמלה01/03/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע26/02/2015שפכיםאקראיקליפסו רמלה01/03/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע22/03/2015שפכיםאקראיינרל מילס רמלה'ג23/03/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע22/03/2015שפכיםאקראיהרצל' דלק סונול שד.ת23/03/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע22/03/2015שפכיםאקראישווארמה מינבסקי רמלה23/03/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע22/03/2015שפכיםאקראיבית הלאפה רמלה23/03/2015



ICP-Znmg/L0.083 אבץ 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Almg/L16825 אלומיניום 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Kmg/L2.67 אשלגן 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Bmg/L0.561.5 בורון 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Smg/L78.9 גופרית 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Vmg/L0.040.5 ונדיום 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Pmg/L4.0415 זרחן 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Mgmg/L< 2.000 מגנזיום 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Momg/L0.030.15 מוליבדן 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Namg/L551 נתרן 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Srmg/L< 0.025 סטרונציום 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Camg/L3.15 סידן 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 22/03/2015#שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
*לא התגלהGCMS -אנליזה ב 22/03/2015SVOCשפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
mg O2/L35800כללי 22/03/2015CODשפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
9.510שטח-22/03/2015PHשפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
mg/L215400מוצקים מרחפים 22/03/2015TSSשפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
mg/L65מוצקים נדיפים 22/03/2015VSSשפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ראה פרשנותP&T -ככלורידים 22/03/2015DOXשפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
ראה פרשנותP&T GCMS-  כמותי בVOCבדיקת 22/03/2015שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי22/03/2015שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
mg/L48.3(IC-ב)-Clכלוריד 22/03/2015שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
mg/L198(IC-ב)SO4-2סולפאט 22/03/2015שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
mg/L< 1.01קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  22/03/2015שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
בוצעICP-סריקת מתכות22/03/2015שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי22/03/2015שפכיםאקראימטלאנוד23/03/2015
mg O2/L1330800כללי 22/03/2015CODשפכיםאקראירוקחמן23/03/2015
6.7510שטח-22/03/2015PHשפכיםאקראירוקחמן23/03/2015
mg/L870400מוצקים מרחפים 22/03/2015TSSשפכיםאקראירוקחמן23/03/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי22/03/2015שפכיםאקראירוקחמן23/03/2015
mg/L3.615זרחן כללי22/03/2015שפכיםאקראירוקחמן23/03/2015
mg/L2250(TKN)חנקן קלדהל 22/03/2015שפכיםאקראירוקחמן23/03/2015
mg/L57כלורידים22/03/2015שפכיםאקראירוקחמן23/03/2015
AAmg/L48- נתרן22/03/2015שפכיםאקראירוקחמן23/03/2015
mg/L72250שמנים ושומנים22/03/2015שפכיםאקראירוקחמן23/03/2015
ICP-Znmg/L0.313 אבץ 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Kmg/L22.7 אשלגן 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Bmg/L0.261.5 בורון 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Femg/L0.99 ברזל 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Smg/L14.4 גופרית 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Pmg/L6.9615 זרחן 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Mgmg/L21.8 מגנזיום 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Namg/L63.8 נתרן 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Srmg/L0.39 סטרונציום 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Camg/L56.4 סידן 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICPmg/L4.59 - (צורן) Si סיליקה 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 30/03/2015#שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
8.2510שטח-30/03/2015PHשפכיםמוסך פנוס31/03/2015
mg/L35400מוצקים מרחפים 30/03/2015TSSשפכיםמוסך פנוס31/03/2015
mg/L35מוצקים נדיפים 30/03/2015VSSשפכיםמוסך פנוס31/03/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי30/03/2015שפכיםמוסך פנוס31/03/2015



בוצעICP-סריקת מתכות30/03/2015שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי30/03/2015שפכיםמוסך פנוס31/03/2015
ראה נספחGCMS -אנליזה ב 30/03/2015SVOCשפכיםהרצל' סונול שד31/03/2015
mg O2/L1855800כללי 30/03/2015CODשפכיםהרצל' סונול שד31/03/2015
ראה פרשנות30/03/2015P&T -MTBEשפכיםהרצל' סונול שד31/03/2015
710שטח-30/03/2015PHשפכיםהרצל' סונול שד31/03/2015
ראה נספחP&T GCMS-  כמותי בVOCבדיקת 30/03/2015שפכיםהרצל' סונול שד31/03/2015
mg/L14240דטרגנט אניוני30/03/2015שפכיםהרצל' סונול שד31/03/2015
mg/L< 1.001קבלן משנה- דטרגנט נוניוני30/03/2015שפכיםהרצל' סונול שד31/03/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי30/03/2015שפכיםהרצל' סונול שד31/03/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי30/03/2015שפכיםהרצל' סונול שד31/03/2015
mg O2/L5150800כללי 30/03/2015CODשפכים'מסעדת מלך מהרג31/03/2015
6.1510שטח-30/03/2015PHשפכים'מסעדת מלך מהרג31/03/2015
mg/L680400מוצקים מרחפים 30/03/2015TSSשפכים'מסעדת מלך מהרג31/03/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי30/03/2015שפכים'מסעדת מלך מהרג31/03/2015
mg/L171כלורידים30/03/2015שפכים'מסעדת מלך מהרג31/03/2015
AAmg/L262- נתרן30/03/2015שפכים'מסעדת מלך מהרג31/03/2015
mg/L363250שמנים ושומנים30/03/2015שפכים'מסעדת מלך מהרג31/03/2015
mg O2/L1615800כללי 30/03/2015CODשפכיםבית הלאפה רמלה31/03/2015
6.810שטח-30/03/2015PHשפכיםבית הלאפה רמלה31/03/2015
mg/L350400מוצקים מרחפים 30/03/2015TSSשפכיםבית הלאפה רמלה31/03/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי30/03/2015שפכיםבית הלאפה רמלה31/03/2015
mg/L174כלורידים30/03/2015שפכיםבית הלאפה רמלה31/03/2015
AAmg/L104- נתרן30/03/2015שפכיםבית הלאפה רמלה31/03/2015
mg/L140250שמנים ושומנים30/03/2015שפכיםבית הלאפה רמלה31/03/2015
ICP-Znmg/L8.953 אבץ 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Almg/L21.825 אלומיניום 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Kmg/L135 אשלגן 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Snmg/L0.112 בדיל 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Bmg/L0.711.5 בורון 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Femg/L32.7 ברזל 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Bamg/L1.24 בריום 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Smg/L132 גופרית 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Vmg/L0.080.5 ונדיום 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Pmg/L40715 זרחן 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Timg/L0.19 טיטניום 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Crmg/L0.17 כרום 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Mgmg/L195 מגנזיום 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Momg/L0.070.15 מוליבדן 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Mnmg/L2.561 מנגן 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Cumg/L2.721 נחושת 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Nimg/L0.180.5 ניקל 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Namg/L109 נתרן 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Srmg/L2.21 סטרונציום 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Camg/L727 סידן 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICPmg/L4.17 - (צורן) Si סיליקה 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Semg/L0.040.05 סלניום 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Pbmg/L0.040.5 עופרת 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 30/03/2015#שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
mg/L6670COD/BOD>4כללי 30/03/2015BODשפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
mg O2/L17050800כללי 30/03/2015CODשפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
810שטח-30/03/2015PHשפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
mg/L8000400מוצקים מרחפים 30/03/2015TSSשפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
mg/L7200מוצקים נדיפים 30/03/2015VSSשפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
ראה פרשנותP&T -ככלורידים 30/03/2015DOXשפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי30/03/2015שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
בוצעICP-סריקת מתכות30/03/2015שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
mg/L5620שמן מינרלי30/03/2015שפכיםשיווק. צ.א31/03/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע30/03/2015שפכיםנרלס מילס'ג31/03/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע30/03/2015שפכיםאולמי אשר31/03/2015

31/03/2015
יש בשכונה קניון עזריאלי 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע30/03/2015שפכיםרמלה
mg O2/L3270800כללי 31/03/2015CODשפכיםמ"קליפסו שמחות בע01/04/2015
6.4510שטח-31/03/2015PHשפכיםמ"קליפסו שמחות בע01/04/2015
mg/L1070400מוצקים מרחפים 31/03/2015TSSשפכיםמ"קליפסו שמחות בע01/04/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/03/2015שפכיםמ"קליפסו שמחות בע01/04/2015
mg/L197כלורידים31/03/2015שפכיםמ"קליפסו שמחות בע01/04/2015
AAmg/L114- נתרן31/03/2015שפכיםמ"קליפסו שמחות בע01/04/2015
mg/L224250שמנים ושומנים31/03/2015שפכיםמ"קליפסו שמחות בע01/04/2015
mg O2/L3355800כללי 31/03/2015CODשפכיםמסעדת דביט סמיר01/04/2015
610שטח-31/03/2015PHשפכיםמסעדת דביט סמיר01/04/2015
mg/L525400מוצקים מרחפים 31/03/2015TSSשפכיםמסעדת דביט סמיר01/04/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/03/2015שפכיםמסעדת דביט סמיר01/04/2015
mg/L362כלורידים31/03/2015שפכיםמסעדת דביט סמיר01/04/2015
AAmg/L234- נתרן31/03/2015שפכיםמסעדת דביט סמיר01/04/2015
mg/L278250שמנים ושומנים31/03/2015שפכיםמסעדת דביט סמיר01/04/2015
ICP-Znmg/L2.623 אבץ 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Almg/L10.625 אלומיניום 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Sbmg/L0.03 אנטימון 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Kmg/L44.7 אשלגן 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015



ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Bmg/L0.681.5 בורון 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Femg/L30.6 ברזל 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Bamg/L0.87 בריום 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Smg/L33 גופרית 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Vmg/L0.040.5 ונדיום 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Pmg/L34.915 זרחן 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Timg/L0.34 טיטניום 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Crmg/L0.11 כרום 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Limg/L0.060.3 ליתיום 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Mgmg/L52.6 מגנזיום 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Momg/L0.050.15 מוליבדן 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Mnmg/L0.491 מנגן 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Cumg/L0.81 נחושת 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Nimg/L0.070.5 ניקל 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Namg/L196 נתרן 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Srmg/L0.67 סטרונציום 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Camg/L232 סידן 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Pbmg/L0.210.5 עופרת 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 31/03/2015#שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
6.710שטח-31/03/2015PHשפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
mg/L1470400מוצקים מרחפים 31/03/2015TSSשפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
mg/L930מוצקים נדיפים 31/03/2015VSSשפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/03/2015שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
בוצעICP-סריקת מתכות31/03/2015שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015
mg/L7520שמן מינרלי31/03/2015שפכיםמוסך תעבורה  שער מזרחי01/04/2015

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Znmg/L0.313 אבץ 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Kmg/L56.5 אשלגן 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Bmg/L0.31.5 בורון 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Femg/L2.54 ברזל 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Smg/L24.6 גופרית 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Pmg/L14.615 זרחן 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Mgmg/L21.8 מגנזיום 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Momg/L0.030.15 מוליבדן 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Mnmg/L0.081 מנגן 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Cumg/L0.071 נחושת 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Namg/L116 נתרן 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Srmg/L0.41 סטרונציום 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Camg/L68.3 סידן 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICPmg/L3.48 - (צורן) Si סיליקה 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 31/03/2015#שפכיםראשית



01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 31/03/2015#שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

7.4510שטח-31/03/2015PHשפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

mg/L185400מוצקים מרחפים 31/03/2015TSSשפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

mg/L170מוצקים נדיפים 31/03/2015VSSשפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/03/2015שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

בוצעICP-סריקת מתכות31/03/2015שפכיםראשית

01/04/2015
מוסך תעבורה  שער כניסה 

mg/L< 10.0020שמן מינרלי31/03/2015שפכיםראשית
ICP-Znmg/L0.193 אבץ 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Kmg/L3.62 אשלגן 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Bmg/L0.221.5 בורון 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Femg/L0.35 ברזל 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Smg/L14.3 גופרית 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Pmg/L0.6215 זרחן 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Mgmg/L24.5 מגנזיום 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Namg/L61.5 נתרן 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Srmg/L0.58 סטרונציום 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Camg/L64.7 סידן 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICPmg/L5.03 - (צורן) Si סיליקה 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 31/03/2015#שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
7.210שטח-31/03/2015PHשפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
mg/L45400מוצקים מרחפים 31/03/2015TSSשפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
mg/L45מוצקים נדיפים 31/03/2015VSSשפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/03/2015שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
בוצעICP-סריקת מתכות31/03/2015שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי31/03/2015שפכיםמרכז שירות איציק דיצר01/04/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/03/2015שפכיםשופרסל היצירה01/04/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/03/2015שפכיםיוחננוף01/04/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/03/2015שפכיםאולמי אשר01/04/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/03/2015שפכיםמוסך המרכז01/04/2015

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Znmg/L0.213 אבץ 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Kmg/L12.1 אשלגן 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Bmg/L0.341.5 בורון 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע



21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Femg/L0.85 ברזל 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Smg/L10.6 גופרית 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Pmg/L5.4715 זרחן 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Mgmg/L7.15 מגנזיום 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Mnmg/L0.041 מנגן 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Cumg/L0.031 נחושת 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Namg/L42.9 נתרן 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Srmg/L0.17 סטרונציום 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Camg/L47.9 סידן 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICPmg/L2.69 - (צורן) Si סיליקה 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע



21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 20/04/2015#שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

mg O2/L455800כללי 20/04/2015CODשפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

7.2510שטח-20/04/2015PHשפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

mg/L155400מוצקים מרחפים 20/04/2015TSSשפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

mg/L1.3540דטרגנט אניוני20/04/2015שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

mg/L< 1.001קבלן משנה- דטרגנט נוניוני20/04/2015שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/04/2015שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

mg/L69כלורידים20/04/2015שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

mg/L< 1.01קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  20/04/2015שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

בוצעICP-סריקת מתכות20/04/2015שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

mg/L33250שומנים20/04/2015שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015

נשר מפעלי מלט ישראליים 
מ נשר מפעלי מלט "בע

mg/L< 10.0020שמן מינרלי20/04/2015שפכיםמ"ישראליים בע

21/04/2015
נרל מילס 'נרל מילס ג'ג

mg O2/L725800כללי 20/04/2015CODשפכיםמ"ישראל בע

21/04/2015
נרל מילס 'נרל מילס ג'ג

9.310שטח-20/04/2015PHשפכיםמ"ישראל בע

21/04/2015
נרל מילס 'נרל מילס ג'ג

mg/L233400מוצקים מרחפים 20/04/2015TSSשפכיםמ"ישראל בע

21/04/2015
נרל מילס 'נרל מילס ג'ג

mg/L17.240דטרגנט אניוני20/04/2015שפכיםמ"ישראל בע

21/04/2015
נרל מילס 'נרל מילס ג'ג

mg/L3.171קבלן משנה- דטרגנט נוניוני20/04/2015שפכיםמ"ישראל בע

21/04/2015
נרל מילס 'נרל מילס ג'ג

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/04/2015שפכיםמ"ישראל בע

21/04/2015
נרל מילס 'נרל מילס ג'ג

mg/L23.215זרחן כללי20/04/2015שפכיםמ"ישראל בע

21/04/2015
נרל מילס 'נרל מילס ג'ג

mg/L4550(TKN)חנקן קלדהל 20/04/2015שפכיםמ"ישראל בע

21/04/2015
נרל מילס 'נרל מילס ג'ג

mg/L200כלורידים20/04/2015שפכיםמ"ישראל בע

21/04/2015
נרל מילס 'נרל מילס ג'ג

AAmg/L350- נתרן20/04/2015שפכיםמ"ישראל בע

21/04/2015
נרל מילס 'נרל מילס ג'ג

mg/L31250שמנים ושומנים20/04/2015שפכיםמ"ישראל בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Znmg/L0.363 אבץ 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Kmg/L40.4 אשלגן 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Bmg/L0.541.5 בורון 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע



21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Femg/L3.89 ברזל 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Bamg/L0.15 בריום 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Smg/L20.1 גופרית 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Pmg/L20.515 זרחן 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Timg/L0.04 טיטניום 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Mgmg/L7.37 מגנזיום 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Momg/L0.120.15 מוליבדן 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Mnmg/L0.061 מנגן 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Cumg/L0.141 נחושת 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Namg/L76.2 נתרן 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Srmg/L0.16 סטרונציום 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Camg/L55.6 סידן 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICPmg/L2.47 - (צורן) Si סיליקה 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 20/04/2015#שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

6.810שטח-20/04/2015PHשפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

mg/L925400מוצקים מרחפים 20/04/2015TSSשפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

mg/L820מוצקים נדיפים 20/04/2015VSSשפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/04/2015שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

בוצעICP-סריקת מתכות20/04/2015שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
רכב השפלה פרס רכב 

mg/L6520שמן מינרלי20/04/2015שפכים(מוסך טויטה)מ"השפלה בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Znmg/L0.743 אבץ 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Almg/L8.7925 אלומיניום 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Kmg/L16.5 אשלגן 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Snmg/L0.032 בדיל 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Bmg/L0.351.5 בורון 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Femg/L82.2 ברזל 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Bamg/L0.29 בריום 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Smg/L47.1 גופרית 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Vmg/L0.040.5 ונדיום 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Pmg/L12.515 זרחן 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Timg/L0.26 טיטניום 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע



21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Crmg/L0.16 כרום 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Mgmg/L18.2 מגנזיום 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Mnmg/L0.721 מנגן 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Cumg/L0.281 נחושת 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Nimg/L0.490.5 ניקל 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Namg/L94.1 נתרן 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Srmg/L0.28 סטרונציום 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Camg/L87.9 סידן 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICPmg/L15.2 - (צורן) Si סיליקה 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 20/04/2015#שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ראה נספחGCMS -אנליזה ב 20/04/2015SVOCשפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

mg O2/L2490800כללי 20/04/2015CODשפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

710שטח-20/04/2015PHשפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

mg/L1565400מוצקים מרחפים 20/04/2015TSSשפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

mg/L1035מוצקים נדיפים 20/04/2015VSSשפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

P&Tmg/L0.02781 -ככלורידים 20/04/2015DOXשפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

ראה נספחP&T GCMS-  כמותי בVOCבדיקת 20/04/2015שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/04/2015שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

mg/L61.8(IC-ב)-Clכלוריד 20/04/2015שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

mg/L56.8(IC-ב)SO4-2סולפאט 20/04/2015שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

בוצעICP-סריקת מתכות20/04/2015שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מנשה ברוך מנשה ברוך 

mg/L< 10.0020שמן מינרלי20/04/2015שפכיםמ"החזקות בע

21/04/2015
מ "תחנה לדלק ברמלה בע
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע20/04/2015שפכיםמ"תחנה לדלק ברמלה בע

21/04/2015
מוסך האחים רמלה מוסך 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע20/04/2015שפכיםאחים
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע20/04/2015שפכיםמוסך המרכז רמלה21/04/2015

21/04/2015
. שלום מוסך פ. מוסך פ

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע20/04/2015שפכיםשלום

21/04/2015
אולמי אשר רמלה אולמי 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע20/04/2015שפכיםאשר

ICP-Znmg/L1.593 אבץ 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Almg/L1.2525 אלומיניום 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Kmg/L38.4 אשלגן 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Bmg/L0.521.5 בורון 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Femg/L2.11 ברזל 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Bamg/L0.17 בריום 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Smg/L39 גופרית 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015



ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Pmg/L30.515 זרחן 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Timg/L0.04 טיטניום 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Mgmg/L32.7 מגנזיום 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Mnmg/L0.191 מנגן 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Cumg/L0.11 נחושת 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Namg/L160 נתרן 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Srmg/L0.7 סטרונציום 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Camg/L114 סידן 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICPmg/L6.68 - (צורן) Si סיליקה 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 30/04/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

mg O2/L3175800כללי 30/04/2015CODשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

8.1510שטח-30/04/2015PHשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

mg/L1505400מוצקים מרחפים 30/04/2015TSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

mg/L1395מוצקים נדיפים 30/04/2015VSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

mg/L10.240דטרגנט אניוני30/04/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

mg/L4.781קבלן משנה- דטרגנט נוניוני30/04/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי30/04/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

mg/L195כלורידים30/04/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

בוצעICP-סריקת מתכות30/04/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

mg/L181250שומנים30/04/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015

mg/L< 10.0020שמן מינרלי30/04/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה30/04/2015
ICP-Znmg/L4.353 אבץ 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Almg/L19.825 אלומיניום 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Kmg/L92.9 אשלגן 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Snmg/L0.222 בדיל 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Bmg/L22.71.5 בורון 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Femg/L41.1 ברזל 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Bamg/L1.21 בריום 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Smg/L50.8 גופרית 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Vmg/L0.060.5 ונדיום 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Pmg/L26.615 זרחן 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Timg/L0.59 טיטניום 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Crmg/L0.11 כרום 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Mgmg/L44 מגנזיום 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Momg/L0.180.15 מוליבדן 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Mnmg/L0.41 מנגן 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Cumg/L1.271 נחושת 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Nimg/L0.070.5 ניקל 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Namg/L233 נתרן 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Srmg/L0.62 סטרונציום 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Camg/L204 סידן 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015



ICPmg/L11.1 - (צורן) Si סיליקה 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Pbmg/L0.190.5 עופרת 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 30/04/2015#שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
7.810שטח-30/04/2015PHשפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
mg/L3375400מוצקים מרחפים 30/04/2015TSSשפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
mg/L2010מוצקים נדיפים 30/04/2015VSSשפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי30/04/2015שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
בוצעICP-סריקת מתכות30/04/2015שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015
mg/L12120שמן מינרלי30/04/2015שפכיםאקראישלום. שלום מוסך פ. פ30/04/2015

30/04/2015
מסעדת סולטן מסעדת 

mg O2/L3660800כללי 30/04/2015CODשפכיםאקראיהסולטן

30/04/2015
מסעדת סולטן מסעדת 

610שטח-30/04/2015PHשפכיםאקראיהסולטן

30/04/2015
מסעדת סולטן מסעדת 

mg/L1625400מוצקים מרחפים 30/04/2015TSSשפכיםאקראיהסולטן

30/04/2015
מסעדת סולטן מסעדת 

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי30/04/2015שפכיםאקראיהסולטן

30/04/2015
מסעדת סולטן מסעדת 

mg/L149כלורידים30/04/2015שפכיםאקראיהסולטן

30/04/2015
מסעדת סולטן מסעדת 

AAmg/L87- נתרן30/04/2015שפכיםאקראיהסולטן

30/04/2015
מסעדת סולטן מסעדת 

mg/L1073250שמנים ושומנים30/04/2015שפכיםאקראיהסולטן

03/05/2015
אולמי דולפין רמלה אולמי 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע30/04/2015שפכיםאקראיחוגי. דולפין א
mg O2/L1665800כללי 04/05/2015CODשפכיםאקראיאולמי אשר05/05/2015
610שטח-04/05/2015PHשפכיםאקראיאולמי אשר05/05/2015
mg/L245400מוצקים מרחפים 04/05/2015TSSשפכיםאקראיאולמי אשר05/05/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי04/05/2015שפכיםאקראיאולמי אשר05/05/2015
mg/L188כלורידים04/05/2015שפכיםאקראיאולמי אשר05/05/2015
AAmg/L124- נתרן04/05/2015שפכיםאקראיאולמי אשר05/05/2015
mg/L145250שמנים ושומנים04/05/2015שפכיםאקראיאולמי אשר05/05/2015

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg O2/L780800כללי 04/05/2015CODשפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

7.310שטח-04/05/2015PHשפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L125400מוצקים מרחפים 04/05/2015TSSשפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי04/05/2015שפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L5.615זרחן כללי04/05/2015שפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L72.8(TNb)חנקן כללי04/05/2015שפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L7450(TKN)חנקן קלדהל 04/05/2015שפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L1316כלורידים04/05/2015שפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

AAmg/L991- נתרן04/05/2015שפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L35250שומנים04/05/2015שפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L< 10.0020שמן מינרלי04/05/2015שפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L48250שמנים ושומנים04/05/2015שפכיםאקראימ"בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Znmg/L0.043 אבץ 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Almg/L53.625 אלומיניום 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Kmg/L8.63 אשלגן 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bmg/L0.241.5 בורון 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Smg/L26.9 גופרית 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Pmg/L2.4615 זרחן 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע



05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Mgmg/L< 2.000 מגנזיום 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Namg/L229 נתרן 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Srmg/L0.04 סטרונציום 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Camg/L7 סידן 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 04/05/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg O2/L18800כללי 04/05/2015CODשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

9.4510שטח-04/05/2015PHשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L70400מוצקים מרחפים 04/05/2015TSSשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L37מוצקים נדיפים 04/05/2015VSSשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ראה פרשנותP&T -ככלורידים 04/05/2015DOXשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי04/05/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L75.6(IC-ב)-Clכלוריד 04/05/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L81.9(IC-ב)SO4-2סולפאט 04/05/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L< 1.01קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  04/05/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצעICP-סריקת מתכות04/05/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L< 10.0020שמן מינרלי04/05/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מונטה קרלו סלטי מונטה 

mg O2/L2265800כללי 04/05/2015CODשפכיםאקראיקרלו

05/05/2015
מונטה קרלו סלטי מונטה 

6.610שטח-04/05/2015PHשפכיםאקראיקרלו

05/05/2015
מונטה קרלו סלטי מונטה 

mg/L610400מוצקים מרחפים 04/05/2015TSSשפכיםאקראיקרלו

05/05/2015
מונטה קרלו סלטי מונטה 

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי04/05/2015שפכיםאקראיקרלו

05/05/2015
מונטה קרלו סלטי מונטה 

mg/L4.415זרחן כללי04/05/2015שפכיםאקראיקרלו

05/05/2015
מונטה קרלו סלטי מונטה 

mg/L3350(TKN)חנקן קלדהל 04/05/2015שפכיםאקראיקרלו

05/05/2015
מונטה קרלו סלטי מונטה 

mg/L110כלורידים04/05/2015שפכיםאקראיקרלו

05/05/2015
מונטה קרלו סלטי מונטה 

AAmg/L104- נתרן04/05/2015שפכיםאקראיקרלו

05/05/2015
מונטה קרלו סלטי מונטה 

mg/L132250שמנים ושומנים04/05/2015שפכיםאקראיקרלו
mg/L1095COD/BOD>4כללי 04/05/2015BODשפכיםאקראיסלטי שמיר05/05/2015
mg O2/L1635800כללי 04/05/2015CODשפכיםאקראיסלטי שמיר05/05/2015
1010שטח-04/05/2015PHשפכיםאקראיסלטי שמיר05/05/2015
mg/L45400מוצקים מרחפים 04/05/2015TSSשפכיםאקראיסלטי שמיר05/05/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי04/05/2015שפכיםאקראיסלטי שמיר05/05/2015
mg/L4.815זרחן כללי04/05/2015שפכיםאקראיסלטי שמיר05/05/2015
mg/L3450(TKN)חנקן קלדהל 04/05/2015שפכיםאקראיסלטי שמיר05/05/2015
mg/L427כלורידים04/05/2015שפכיםאקראיסלטי שמיר05/05/2015
mg/L198250שמנים ושומנים04/05/2015שפכיםאקראיסלטי שמיר05/05/2015
ICP-Znmg/L0.213 אבץ 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Almg/L1.5525 אלומיניום 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Kmg/L21.8 אשלגן 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Bmg/L0.261.5 בורון 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Femg/L2.3 ברזל 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015



ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Smg/L24.3 גופרית 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Pmg/L7.2915 זרחן 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Mgmg/L12.7 מגנזיום 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Mnmg/L0.091 מנגן 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Cumg/L0.031 נחושת 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Namg/L87.1 נתרן 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Srmg/L0.24 סטרונציום 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Camg/L50.8 סידן 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICPmg/L6 - (צורן) Si סיליקה 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 04/05/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
7.210שטח-04/05/2015PHשפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
mg/L224400מוצקים מרחפים 04/05/2015TSSשפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
mg/L183מוצקים נדיפים 04/05/2015VSSשפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי04/05/2015שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
בוצעICP-סריקת מתכות04/05/2015שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
mg/L1220שמן מינרלי04/05/2015שפכיםאקראיד.מ.צ05/05/2015
mg O2/L2945800כללי 04/05/2015CODשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד05/05/2015
610שטח-04/05/2015PHשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד05/05/2015
mg/L780400מוצקים מרחפים 04/05/2015TSSשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד05/05/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי04/05/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד05/05/2015
mg/L360כלורידים04/05/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד05/05/2015
AAmg/L234- נתרן04/05/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד05/05/2015
mg/L380250שמנים ושומנים04/05/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד05/05/2015

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Znmg/L0.045 אבץ 04/05/2015#מי רשתאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Mnmg/L< 0.0050.2 מנגן 04/05/2015#מי רשתאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Cumg/L< 0.0051.4 נחושת 04/05/2015#מי רשתאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Namg/L45 נתרן 04/05/2015#מי רשתאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצעדיגום מי רשת04/05/2015מי רשתאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L61400כלורידים04/05/2015מי רשתאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L20250סולפאט04/05/2015מי רשתאקראימ"אלומיניום בע

05/05/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצעICP- מתכות3-5סריקת 04/05/2015מי רשתאקראימ"אלומיניום בע
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע04/05/2015שפכיםאקראימסעדת חליל רמלה05/05/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע04/05/2015שפכיםאקראיהרצל' תחנת דלק סונול שד05/05/2015

05/05/2015
תחנת דלק דור אלון 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע04/05/2015שפכיםאקראי(דוכיפת)
ICP-Znmg/L0.223 אבץ 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Kmg/L16.2 אשלגן 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Bmg/L0.271.5 בורון 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Femg/L0.9 ברזל 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Smg/L13.7 גופרית 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Pmg/L5.5915 זרחן 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Mgmg/L14.4 מגנזיום 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Namg/L42.6 נתרן 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Srmg/L0.29 סטרונציום 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Camg/L64.4 סידן 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICPmg/L3.25 - (צורן) Si סיליקה 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 06/05/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
mg/L375COD/BOD>4כללי 06/05/2015BODשפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015



mg O2/L630800כללי 06/05/2015CODשפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
7.110שטח-06/05/2015PHשפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
mg/L380400מוצקים מרחפים 06/05/2015TSSשפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
mg/L345מוצקים נדיפים 06/05/2015VSSשפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
ראה פרשנותP&T -ככלורידים 06/05/2015DOXשפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי06/05/2015שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
בוצעICP-סריקת מתכות06/05/2015שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי06/05/2015שפכיםאקראישיווק. צ.א06/05/2015
mg O2/L4800800כללי 06/05/2015CODשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה06/05/2015
510שטח-06/05/2015PHשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה06/05/2015
mg/L210400מוצקים מרחפים 06/05/2015TSSשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה06/05/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי06/05/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה06/05/2015
mg/L20.815זרחן כללי06/05/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה06/05/2015
mg/L10250(TKN)חנקן קלדהל 06/05/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה06/05/2015
mg/L70כלורידים06/05/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה06/05/2015
AAmg/L43- נתרן06/05/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה06/05/2015
mg/L55250שמנים ושומנים06/05/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה06/05/2015
ICP-Znmg/L0.453 אבץ 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Kmg/L11.1 אשלגן 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Bmg/L0.251.5 בורון 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Femg/L4.45 ברזל 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Smg/L10.5 גופרית 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Vmg/L0.090.5 ונדיום 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Pmg/L3.5915 זרחן 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Mgmg/L8.86 מגנזיום 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Mnmg/L0.051 מנגן 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Cumg/L0.041 נחושת 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Nimg/L0.040.5 ניקל 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Namg/L148 נתרן 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Srmg/L0.23 סטרונציום 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Camg/L42.1 סידן 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICPmg/L4.5 - (צורן) Si סיליקה 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 06/05/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
mg/L680COD/BOD>4כללי 06/05/2015BODשפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
mg O2/L1145800כללי 06/05/2015CODשפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
6.510שטח-06/05/2015PHשפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
mg/L200400מוצקים מרחפים 06/05/2015TSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
mg/L200מוצקים נדיפים 06/05/2015VSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי06/05/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
mg/L7.1(TNb)חנקן כללי06/05/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
mg/L1250(TKN)חנקן קלדהל 06/05/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
mg/L90כלורידים06/05/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
בוצעICP-סריקת מתכות06/05/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
mg/L113250שמנים ושומנים06/05/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Znmg/L0.045 אבץ 06/05/2015#מי רשתאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0050.2 מנגן 06/05/2015#מי רשתאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Cumg/L0.011.4 נחושת 06/05/2015#מי רשתאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
ICP-Namg/L36.7 נתרן 06/05/2015#מי רשתאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
בוצעדיגום מי רשת06/05/2015מי רשתאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
mg/L53400כלורידים06/05/2015מי רשתאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
mg/L16250סולפאט06/05/2015מי רשתאקראימ"פוליבה בע06/05/2015
בוצעICP- מתכות3-5סריקת 06/05/2015מי רשתאקראימ"פוליבה בע06/05/2015

07/05/2015
בגט )שוארמה מרינובסקי 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע06/05/2015שפכיםאקראי(הזהב
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע06/05/2015שפכיםאקראיבית אגד07/05/2015
ICP-Znmg/L1.253 אבץ 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Almg/L4.125 אלומיניום 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Kmg/L18 אשלגן 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Bmg/L0.31.5 בורון 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Femg/L9.81 ברזל 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Bamg/L0.49 בריום 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Smg/L15.3 גופרית 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Pmg/L10.415 זרחן 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Timg/L0.12 טיטניום 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Crmg/L0.04 כרום 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015



ICP-Mgmg/L18.1 מגנזיום 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Mnmg/L0.131 מנגן 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Cumg/L0.531 נחושת 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Namg/L68.9 נתרן 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Srmg/L0.35 סטרונציום 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Camg/L88.4 סידן 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICPmg/L3.6 - (צורן) Si סיליקה 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 18/05/2015#שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
6.9210שטח-18/05/2015PHשפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
mg/L300400מוצקים מרחפים 18/05/2015TSSשפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
mg/L260מוצקים נדיפים 18/05/2015VSSשפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי18/05/2015שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
בוצעICP-סריקת מתכות18/05/2015שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
mg/L1620שמן מינרלי18/05/2015שפכיםאקראיבית אגד19/05/2015
mg O2/L11775800כללי 18/05/2015CODשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך19/05/2015
510שטח-18/05/2015PHשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך19/05/2015
mg/L1980400מוצקים מרחפים 18/05/2015TSSשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך19/05/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי18/05/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך19/05/2015
mg/L212כלורידים18/05/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך19/05/2015
AAmg/L120- נתרן18/05/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך19/05/2015
mg/L355250שמנים ושומנים18/05/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך19/05/2015
mg O2/L1390800כללי 18/05/2015CODשפכיםאקראיאולמי לאונרדו19/05/2015
6.310שטח-18/05/2015PHשפכיםאקראיאולמי לאונרדו19/05/2015
mg/L75400מוצקים מרחפים 18/05/2015TSSשפכיםאקראיאולמי לאונרדו19/05/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי18/05/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו19/05/2015
mg/L93כלורידים18/05/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו19/05/2015
AAmg/L105- נתרן18/05/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו19/05/2015
mg/L46250שמנים ושומנים18/05/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו19/05/2015
mg O2/L1895800כללי 18/05/2015CODשפכיםאקראיאולמי אליסון19/05/2015
610שטח-18/05/2015PHשפכיםאקראיאולמי אליסון19/05/2015
mg/L240400מוצקים מרחפים 18/05/2015TSSשפכיםאקראיאולמי אליסון19/05/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי18/05/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון19/05/2015
mg/L305כלורידים18/05/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון19/05/2015
AAmg/L216- נתרן18/05/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון19/05/2015
mg/L98250שמנים ושומנים18/05/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון19/05/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע18/05/2015שפכיםאקראייוחננוף19/05/2015

19/05/2015
אולמי דולפין אולמי דולפין 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע18/05/2015שפכיםאקראיחוגי. א

19/05/2015
תחנת דלק סונול סונול 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע18/05/2015שפכיםאקראיהרצל
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע18/05/2015שפכיםאקראימסעדת חליל19/05/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע18/05/2015שפכיםאקראימוסך המרכז19/05/2015
mg O2/L945800כללי 17/06/2015CODשפכיםמ"רוקחמן בע18/06/2015
6.9510שטח-17/06/2015PHשפכיםמ"רוקחמן בע18/06/2015
mg/L320400מוצקים מרחפים 17/06/2015TSSשפכיםמ"רוקחמן בע18/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי17/06/2015שפכיםמ"רוקחמן בע18/06/2015
mg/L1.215זרחן כללי17/06/2015שפכיםמ"רוקחמן בע18/06/2015
mg/L2550(TKN)חנקן קלדהל 17/06/2015שפכיםמ"רוקחמן בע18/06/2015
mg/L101כלורידים17/06/2015שפכיםמ"רוקחמן בע18/06/2015
AAmg/L65- נתרן17/06/2015שפכיםמ"רוקחמן בע18/06/2015
mg/L60250שמנים ושומנים17/06/2015שפכיםמ"רוקחמן בע18/06/2015
ICP-Znmg/L0.293 אבץ 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Almg/L5.3425 אלומיניום 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Kmg/L9.53 אשלגן 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Bmg/L< 0.2001.5 בורון 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Femg/L19.3 ברזל 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Bamg/L0.11 בריום 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Smg/L17.3 גופרית 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Pmg/L2.0915 זרחן 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Timg/L0.15 טיטניום 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Crmg/L0.03 כרום 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Mgmg/L19.7 מגנזיום 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Mnmg/L0.171 מנגן 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Cumg/L0.091 נחושת 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Nimg/L0.060.5 ניקל 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Namg/L63.4 נתרן 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Srmg/L0.43 סטרונציום 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Camg/L65.2 סידן 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICPmg/L3.85 - (צורן) Si סיליקה 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 17/06/2015#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
mg O2/L465800כללי 17/06/2015CODשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015



7.3510שטח-17/06/2015PHשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
mg/L375400מוצקים מרחפים 17/06/2015TSSשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
mg/L150מוצקים נדיפים 17/06/2015VSSשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
P&Tmg/L0.04121 -ככלורידים 17/06/2015DOXשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי17/06/2015שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
mg/L117כלורידים17/06/2015שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
mg/L47סולפאט17/06/2015שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
mg/L< 1.01קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  17/06/2015שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
בוצעICP-סריקת מתכות17/06/2015שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי17/06/2015שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע18/06/2015
mg O2/L2480800כללי 17/06/2015CODשפכיםמ"בע' מסעדת מלך מהרג18/06/2015
610שטח-17/06/2015PHשפכיםמ"בע' מסעדת מלך מהרג18/06/2015
mg/L430400מוצקים מרחפים 17/06/2015TSSשפכיםמ"בע' מסעדת מלך מהרג18/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי17/06/2015שפכיםמ"בע' מסעדת מלך מהרג18/06/2015
mg/L234כלורידים17/06/2015שפכיםמ"בע' מסעדת מלך מהרג18/06/2015
AAmg/L154- נתרן17/06/2015שפכיםמ"בע' מסעדת מלך מהרג18/06/2015
mg/L243250שמנים ושומנים17/06/2015שפכיםמ"בע' מסעדת מלך מהרג18/06/2015
mg O2/L5690800כללי 17/06/2015CODשפכיםמסעדת הסולטן18/06/2015
5.510שטח-17/06/2015PHשפכיםמסעדת הסולטן18/06/2015
mg/L2055400מוצקים מרחפים 17/06/2015TSSשפכיםמסעדת הסולטן18/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי17/06/2015שפכיםמסעדת הסולטן18/06/2015
mg/L163כלורידים17/06/2015שפכיםמסעדת הסולטן18/06/2015
AAmg/L102- נתרן17/06/2015שפכיםמסעדת הסולטן18/06/2015
mg/L232250שמנים ושומנים17/06/2015שפכיםמסעדת הסולטן18/06/2015
mg O2/L1980800כללי 17/06/2015CODשפכיםבית הלאפה18/06/2015
6.810שטח-17/06/2015PHשפכיםבית הלאפה18/06/2015
mg/L160400מוצקים מרחפים 17/06/2015TSSשפכיםבית הלאפה18/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי17/06/2015שפכיםבית הלאפה18/06/2015
mg/L261כלורידים17/06/2015שפכיםבית הלאפה18/06/2015
AAmg/L159- נתרן17/06/2015שפכיםבית הלאפה18/06/2015
mg/L117250שמנים ושומנים17/06/2015שפכיםבית הלאפה18/06/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע17/06/2015שפכיםחוגי. אולמי דולפין א18/06/2015

18/06/2015
בגט )שוארמה מרינובסקי 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע17/06/2015שפכים(הזהב
mg O2/L1370800כללי 21/06/2015CODשפכיםמ"נרל מילס ישראל בע'ג22/06/2015
9.110שטח-21/06/2015PHשפכיםמ"נרל מילס ישראל בע'ג22/06/2015
mg/L600400מוצקים מרחפים 21/06/2015TSSשפכיםמ"נרל מילס ישראל בע'ג22/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי21/06/2015שפכיםמ"נרל מילס ישראל בע'ג22/06/2015
mg/L11.415זרחן כללי21/06/2015שפכיםמ"נרל מילס ישראל בע'ג22/06/2015
mg/L3450(TKN)חנקן קלדהל 21/06/2015שפכיםמ"נרל מילס ישראל בע'ג22/06/2015
mg/L88כלורידים21/06/2015שפכיםמ"נרל מילס ישראל בע'ג22/06/2015
AAmg/L124- נתרן21/06/2015שפכיםמ"נרל מילס ישראל בע'ג22/06/2015
mg/L139250שמנים ושומנים21/06/2015שפכיםמ"נרל מילס ישראל בע'ג22/06/2015
mg O2/L245800כללי 21/06/2015CODשפכיםמסעדת חליל22/06/2015
710שטח-21/06/2015PHשפכיםמסעדת חליל22/06/2015
mg/L125400מוצקים מרחפים 21/06/2015TSSשפכיםמסעדת חליל22/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי21/06/2015שפכיםמסעדת חליל22/06/2015
mg/L148כלורידים21/06/2015שפכיםמסעדת חליל22/06/2015
AAmg/L80- נתרן21/06/2015שפכיםמסעדת חליל22/06/2015
mg/L24250שמנים ושומנים21/06/2015שפכיםמסעדת חליל22/06/2015
mg O2/L2655800כללי 21/06/2015CODשפכיםאולמי קליפסו22/06/2015
6.610שטח-21/06/2015PHשפכיםאולמי קליפסו22/06/2015
mg/L780400מוצקים מרחפים 21/06/2015TSSשפכיםאולמי קליפסו22/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי21/06/2015שפכיםאולמי קליפסו22/06/2015
mg/L281כלורידים21/06/2015שפכיםאולמי קליפסו22/06/2015
AAmg/L224- נתרן21/06/2015שפכיםאולמי קליפסו22/06/2015
mg/L230250שמנים ושומנים21/06/2015שפכיםאולמי קליפסו22/06/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/06/2015שפכיםמסעדת דביט סמיר22/06/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/06/2015שפכיםאולמי אשר22/06/2015
ICP-Znmg/L4.673 אבץ 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Almg/L23.625 אלומיניום 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Sbmg/L0.13 אנטימון 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Kmg/L251 אשלגן 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Snmg/L0.172 בדיל 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Bmg/L1.841.5 בורון 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Femg/L59.2 ברזל 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Bamg/L2.33 בריום 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Smg/L69.6 גופרית 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Vmg/L0.060.5 ונדיום 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Pmg/L18915 זרחן 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Timg/L0.61 טיטניום 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Crmg/L0.39 כרום 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Limg/L0.090.3 ליתיום 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Mgmg/L42.4 מגנזיום 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Momg/L0.730.15 מוליבדן 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Mnmg/L0.71 מנגן 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Cumg/L1.761 נחושת 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Nimg/L0.090.5 ניקל 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Namg/L302 נתרן 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Srmg/L0.72 סטרונציום 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Camg/L218 סידן 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Pbmg/L1.150.5 עופרת 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015



ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Comg/L0.031 קובלט 29/06/2015#שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
5.510שטח-29/06/2015PHשפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
mg/L1550400מוצקים מרחפים 29/06/2015TSSשפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
mg/L980מוצקים נדיפים 29/06/2015VSSשפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי29/06/2015שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
בוצעICP-סריקת מתכות29/06/2015שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
mg/L18720שמן מינרלי29/06/2015שפכיםאקראימוסך אחים29/06/2015
ICP-Znmg/L0.113 אבץ 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Kmg/L2.34 אשלגן 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Bmg/L0.451.5 בורון 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Femg/L0.5 ברזל 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Smg/L8.66 גופרית 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Pmg/L0.6515 זרחן 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Mgmg/L8.95 מגנזיום 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Namg/L32.8 נתרן 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Srmg/L0.2 סטרונציום 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Camg/L40.7 סידן 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICPmg/L2.06 - (צורן) Si סיליקה 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 29/06/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
7.210שטח-29/06/2015PHשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
mg/L5400מוצקים מרחפים 29/06/2015TSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
mg/L5מוצקים נדיפים 29/06/2015VSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי29/06/2015שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
בוצעICP-סריקת מתכות29/06/2015שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי29/06/2015שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר30/06/2015
ICP-Znmg/L0.533 אבץ 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Kmg/L45.9 אשלגן 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Bmg/L0.431.5 בורון 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Femg/L2.75 ברזל 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Smg/L20.1 גופרית 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Pmg/L1515 זרחן 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Mgmg/L14.3 מגנזיום 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Mnmg/L0.071 מנגן 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Cumg/L0.111 נחושת 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Namg/L76.1 נתרן 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Srmg/L0.22 סטרונציום 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Camg/L53.4 סידן 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICPmg/L2.34 - (צורן) Si סיליקה 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 29/06/2015#שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
7.910שטח-29/06/2015PHשפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
mg/L390400מוצקים מרחפים 29/06/2015TSSשפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
mg/L390מוצקים נדיפים 29/06/2015VSSשפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי29/06/2015שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
בוצעICP-סריקת מתכות29/06/2015שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי29/06/2015שפכיםאקראישער ראשי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Znmg/L4.163 אבץ 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Almg/L18.825 אלומיניום 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Sbmg/L0.11 אנטימון 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Kmg/L36.1 אשלגן 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Snmg/L0.052 בדיל 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015



ICP-Bmg/L1.181.5 בורון 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Femg/L36.5 ברזל 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Bamg/L1.36 בריום 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Smg/L52.6 גופרית 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Vmg/L0.070.5 ונדיום 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Pmg/L58.815 זרחן 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Timg/L0.46 טיטניום 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Crmg/L0.17 כרום 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Limg/L0.080.3 ליתיום 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Mgmg/L38.2 מגנזיום 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Momg/L0.10.15 מוליבדן 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Mnmg/L0.431 מנגן 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Cumg/L1.631 נחושת 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Nimg/L0.090.5 ניקל 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Namg/L299 נתרן 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Srmg/L0.43 סטרונציום 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Camg/L168 סידן 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Pbmg/L0.280.5 עופרת 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 29/06/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
7.3510שטח-29/06/2015PHשפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
mg/L1445400מוצקים מרחפים 29/06/2015TSSשפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
mg/L960מוצקים נדיפים 29/06/2015VSSשפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי29/06/2015שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
בוצעICP-סריקת מתכות29/06/2015שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
mg/L20820שמן מינרלי29/06/2015שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה30/06/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע29/06/2015שפכיםאקראייוחננוף30/06/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע29/06/2015שפכיםאקראימסעדת דביט סמיר30/06/2015

ICP-Znmg/L0.263 אבץ 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Almg/L1.0425 אלומיניום 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Kmg/L38.1 אשלגן 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Bmg/L0.381.5 בורון 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Femg/L0.86 ברזל 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Smg/L20.5 גופרית 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Pmg/L9.9115 זרחן 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Timg/L0.03 טיטניום 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Mgmg/L15.3 מגנזיום 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Mnmg/L0.031 מנגן 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Cumg/L0.041 נחושת 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Namg/L94.7 נתרן 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Srmg/L0.24 סטרונציום 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Camg/L54 סידן 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICPmg/L2.21 - (צורן) Si סיליקה 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015



ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 01/07/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

mg O2/L840800כללי 01/07/2015CODשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

810שטח-01/07/2015PHשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

mg/L665400מוצקים מרחפים 01/07/2015TSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

mg/L605מוצקים נדיפים 01/07/2015VSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

mg/L3.240דטרגנט אניוני01/07/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

mg/L15.61קבלן משנה- דטרגנט נוניוני01/07/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי01/07/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

mg/L179כלורידים01/07/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

בוצעICP-סריקת מתכות01/07/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

mg/L47250שומנים01/07/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015

mg/L< 10.0020שמן מינרלי01/07/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה01/07/2015
ICP-Znmg/L0.73 אבץ 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Kmg/L25 אשלגן 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Bmg/L1.821.5 בורון 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Femg/L16 ברזל 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Bamg/L0.16 בריום 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Smg/L16.2 גופרית 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Pmg/L18.115 זרחן 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Limg/L0.10.3 ליתיום 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Mgmg/L21 מגנזיום 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Momg/L0.050.15 מוליבדן 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Mnmg/L0.341 מנגן 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Cumg/L0.141 נחושת 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Namg/L95.4 נתרן 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Srmg/L0.36 סטרונציום 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Camg/L102 סידן 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICPmg/L4.52 - (צורן) Si סיליקה 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 01/07/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
610שטח-01/07/2015PHשפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
mg/L95400מוצקים מרחפים 01/07/2015TSSשפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
mg/L95מוצקים נדיפים 01/07/2015VSSשפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי01/07/2015שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
בוצעICP-סריקת מתכות01/07/2015שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015
mg/L2120שמן מינרלי01/07/2015שפכיםאקראימוסך פנוס01/07/2015

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Znmg/L0.063 אבץ 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Kmg/L32.6 אשלגן 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Bmg/L0.371.5 בורון 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Femg/L0.46 ברזל 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע



01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Smg/L18.9 גופרית 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Pmg/L5.4815 זרחן 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Mgmg/L14.5 מגנזיום 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Cumg/L0.041 נחושת 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Namg/L74.3 נתרן 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Srmg/L0.23 סטרונציום 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Camg/L49.6 סידן 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICPmg/L2.66 - (צורן) Si סיליקה 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 01/07/2015#שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

7.710שטח-01/07/2015PHשפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

mg/L90400מוצקים מרחפים 01/07/2015TSSשפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

mg/L80מוצקים נדיפים 01/07/2015VSSשפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי01/07/2015שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

בוצעICP-סריקת מתכות01/07/2015שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע

01/07/2015
פרס רכב השפלה 

mg/L< 10.0020שמן מינרלי01/07/2015שפכיםאקראי(מוסך טויטה)מ"בע
ICP-Znmg/L0.133 אבץ 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Kmg/L14.9 אשלגן 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Bmg/L0.31.5 בורון 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Femg/L1.25 ברזל 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Smg/L12.2 גופרית 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Pmg/L4.3315 זרחן 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Mgmg/L13.1 מגנזיום 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Mnmg/L0.081 מנגן 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Cumg/L0.031 נחושת 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Namg/L88.9 נתרן 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Srmg/L0.27 סטרונציום 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Camg/L50.3 סידן 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICPmg/L2.53 - (צורן) Si סיליקה 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 01/07/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
6.7510שטח-01/07/2015PHשפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
mg/L55400מוצקים מרחפים 01/07/2015TSSשפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
mg/L55מוצקים נדיפים 01/07/2015VSSשפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015



בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי01/07/2015שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
בוצעICP-סריקת מתכות01/07/2015שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי01/07/2015שפכיםאקראיד.מ.צ01/07/2015
mg O2/L2560800כללי 01/07/2015CODשפכיםאולמי אשר01/07/2015
6.310שטח-01/07/2015PHשפכיםאולמי אשר01/07/2015
mg/L330400מוצקים מרחפים 01/07/2015TSSשפכיםאולמי אשר01/07/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי01/07/2015שפכיםאולמי אשר01/07/2015
mg/L233כלורידים01/07/2015שפכיםאולמי אשר01/07/2015
AAmg/L172- נתרן01/07/2015שפכיםאולמי אשר01/07/2015
mg/L153250שמנים ושומנים01/07/2015שפכיםאולמי אשר01/07/2015

02/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע01/07/2015שפכיםמ"אלומיניום בע
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע01/07/2015שפכים(דוכיפת)דור אלון 02/07/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע01/07/2015שפכיםשלום. מוסך פ02/07/2015

16/07/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg O2/L1610800כללי 16/07/2015CODשפכיםאקראימ"בע

16/07/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

910שטח-16/07/2015PHשפכיםאקראימ"בע

16/07/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L245400מוצקים מרחפים 16/07/2015TSSשפכיםאקראימ"בע

16/07/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי16/07/2015שפכיםאקראימ"בע

16/07/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L7.615זרחן כללי16/07/2015שפכיםאקראימ"בע

16/07/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L82.3(TNb)חנקן כללי16/07/2015שפכיםאקראימ"בע

16/07/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L7950(TKN)חנקן קלדהל 16/07/2015שפכיםאקראימ"בע

16/07/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L1407כלורידים16/07/2015שפכיםאקראימ"בע

16/07/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

AAmg/L1371- נתרן16/07/2015שפכיםאקראימ"בע

16/07/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L83250שומנים16/07/2015שפכיםאקראימ"בע

16/07/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L< 10.0020שמן מינרלי16/07/2015שפכיםאקראימ"בע
ICP-Znmg/L0.093 אבץ 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Kmg/L18.2 אשלגן 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Bmg/L0.311.5 בורון 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Femg/L1.15 ברזל 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Smg/L15.4 גופרית 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Pmg/L6.4915 זרחן 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Mgmg/L18.1 מגנזיום 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Namg/L67.2 נתרן 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Srmg/L0.25 סטרונציום 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Camg/L57.7 סידן 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICPmg/L3.11 - (צורן) Si סיליקה 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 16/07/2015#שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
mg O2/L195800כללי 16/07/2015CODשפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
810שטח-16/07/2015PHשפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
mg/L75400מוצקים מרחפים 16/07/2015TSSשפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
mg/L50מוצקים נדיפים 16/07/2015VSSשפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
ראה פרשנותP&T -ככלורידים 16/07/2015DOXשפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי16/07/2015שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
בוצעICP-סריקת מתכות16/07/2015שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי16/07/2015שפכיםאקראישיווק. צ.א16/07/2015

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Znmg/L0.033 אבץ 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Almg/L6.7425 אלומיניום 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Kmg/L3 אשלגן 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע



16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bmg/L0.321.5 בורון 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Smg/L231 גופרית 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Pmg/L< 0.20015 זרחן 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Mgmg/L3.16 מגנזיום 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Namg/L343 נתרן 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Srmg/L0.11 סטרונציום 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Camg/L17 סידן 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 16/07/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg O2/L25800כללי 16/07/2015CODשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

710שטח-16/07/2015PHשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L29400מוצקים מרחפים 16/07/2015TSSשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L15מוצקים נדיפים 16/07/2015VSSשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

P&Tmg/L0.00311 -ככלורידים 16/07/2015DOXשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי16/07/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי16/07/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L100(IC-ב)-Clכלוריד 16/07/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L712(IC-ב)SO4-2סולפאט 16/07/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

1*לא התגלהmg/Lסולפיד מומס16/07/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצעICP-סריקת מתכות16/07/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/07/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L< 10.0020שמן מינרלי16/07/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע
mg O2/L6910800כללי 16/07/2015CODשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך16/07/2015
610שטח-16/07/2015PHשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך16/07/2015
mg/L1050400מוצקים מרחפים 16/07/2015TSSשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך16/07/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי16/07/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך16/07/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי16/07/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך16/07/2015
mg/L1564כלורידים16/07/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך16/07/2015
AAmg/L1052- נתרן16/07/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך16/07/2015
mg/L680250שמנים ושומנים16/07/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך16/07/2015
ICP-Znmg/L0.373 אבץ 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Kmg/L31.1 אשלגן 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Bmg/L0.421.5 בורון 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015



ICP-Femg/L1.34 ברזל 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Smg/L8.25 גופרית 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Pmg/L< 0.20015 זרחן 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Mgmg/L12.1 מגנזיום 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Namg/L49.8 נתרן 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Srmg/L0.27 סטרונציום 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Camg/L42.6 סידן 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICPmg/L2.22 - (צורן) Si סיליקה 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 16/07/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
mg O2/L11800כללי 16/07/2015CODשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
7.610שטח-16/07/2015PHשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
mg/L3400מוצקים מרחפים 16/07/2015TSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
mg/L3מוצקים נדיפים 16/07/2015VSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי16/07/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי16/07/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
mg/L125(IC-ב)-Clכלוריד 16/07/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
mg/L22.5(IC-ב)SO4-2סולפאט 16/07/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
mg/L0.51סולפיד מומס16/07/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
בוצעICP-סריקת מתכות16/07/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/07/2015
mg O2/L2235800כללי 16/07/2015CODשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו16/07/2015
6.510שטח-16/07/2015PHשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו16/07/2015
mg/L515400מוצקים מרחפים 16/07/2015TSSשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו16/07/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי16/07/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו16/07/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי16/07/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו16/07/2015
mg/L6.515זרחן כללי16/07/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו16/07/2015
mg/L3050(TKN)חנקן קלדהל 16/07/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו16/07/2015
mg/L189כלורידים16/07/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו16/07/2015
AAmg/L139- נתרן16/07/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו16/07/2015
mg/L247250שמנים ושומנים16/07/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו16/07/2015

19/07/2015
נשר מפעלי מלט ישראליים 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע16/07/2015שפכיםמ"בע
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע16/07/2015שפכיםעדן תעשיות חלווה19/07/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע16/07/2015שפכיםמ"רוקחמן בע19/07/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע16/07/2015שפכיםאולמי לאונרדו19/07/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע16/07/2015שפכים(דוכיפת)דור אלון 19/07/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע16/07/2015שפכיםמוסך המרכז19/07/2015

19/07/2015
בגט )שוארמה מרינובסקי 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע16/07/2015שפכים(הזהב
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע16/07/2015שפכיםבית הלאפה19/07/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע16/07/2015שפכיםמסעדת הסולטן19/07/2015
mg O2/L4770800כללי 19/07/2015CODשפכיםאקראיבית הלאפה20/07/2015
610שטח-19/07/2015PHשפכיםאקראיבית הלאפה20/07/2015
mg/L1035400מוצקים מרחפים 19/07/2015TSSשפכיםאקראיבית הלאפה20/07/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי19/07/2015שפכיםאקראיבית הלאפה20/07/2015
mg/L324כלורידים19/07/2015שפכיםאקראיבית הלאפה20/07/2015
AAmg/L212- נתרן19/07/2015שפכיםאקראיבית הלאפה20/07/2015
mg/L810250שמנים ושומנים19/07/2015שפכיםאקראיבית הלאפה20/07/2015

20/07/2015
נשר מפעלי מלט ישראליים 

בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע19/07/2015שפכיםמ"בע
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע20/08/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע20/08/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע20/08/2015שפכיםאקראימסעדת חליל20/08/2015
mg O2/L6970800כללי 20/08/2015CODשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו20/08/2015
610שטח-20/08/2015PHשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו20/08/2015
mg/L1525400מוצקים מרחפים 20/08/2015TSSשפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו20/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/08/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו20/08/2015
mg/L1015זרחן כללי20/08/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו20/08/2015
mg/L4150(TKN)חנקן קלדהל 20/08/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו20/08/2015
mg/L205כלורידים20/08/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו20/08/2015
AAmg/L148- נתרן20/08/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו20/08/2015
mg/L1294250שמנים ושומנים20/08/2015שפכיםאקראיסלטי מונטה קרלו20/08/2015
ICP-Znmg/L0.623 אבץ 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Kmg/L6.94 אשלגן 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Bmg/L0.241.5 בורון 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Femg/L1.12 ברזל 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Smg/L12.3 גופרית 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Pmg/L1.4215 זרחן 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015



ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Mgmg/L14.5 מגנזיום 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Cumg/L0.421 נחושת 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Namg/L65.4 נתרן 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Srmg/L0.28 סטרונציום 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Camg/L51.2 סידן 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICPmg/L3.26 - (צורן) Si סיליקה 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 20/08/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
mg/L285COD/BOD>4כללי 20/08/2015BODשפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
mg O2/L415800כללי 20/08/2015CODשפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
6.810שטח-20/08/2015PHשפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
mg/L65400מוצקים מרחפים 20/08/2015TSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
mg/L65מוצקים נדיפים 20/08/2015VSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/08/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
mg/L7.2(MERCK)חנקן כללי20/08/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
mg/L850(TKN)חנקן קלדהל 20/08/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
mg/L106כלורידים20/08/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
בוצעICP-סריקת מתכות20/08/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
mg/L30250שמנים ושומנים20/08/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע20/08/2015
mg O2/L6365800כללי 20/08/2015CODשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה20/08/2015
610שטח-20/08/2015PHשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה20/08/2015
mg/L690400מוצקים מרחפים 20/08/2015TSSשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה20/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/08/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה20/08/2015
mg/L3915זרחן כללי20/08/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה20/08/2015
mg/L17150(TKN)חנקן קלדהל 20/08/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה20/08/2015
mg/L165כלורידים20/08/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה20/08/2015
AAmg/L111- נתרן20/08/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה20/08/2015
mg/L41250שמנים ושומנים20/08/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה20/08/2015
mg/L1295COD/BOD>4כללי 20/08/2015BODשפכיםאקראיסלטי שמיר20/08/2015
mg O2/L2180800כללי 20/08/2015CODשפכיםאקראיסלטי שמיר20/08/2015
610שטח-20/08/2015PHשפכיםאקראיסלטי שמיר20/08/2015
mg/L330400מוצקים מרחפים 20/08/2015TSSשפכיםאקראיסלטי שמיר20/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/08/2015שפכיםאקראיסלטי שמיר20/08/2015
mg/L8.515זרחן כללי20/08/2015שפכיםאקראיסלטי שמיר20/08/2015
mg/L3550(TKN)חנקן קלדהל 20/08/2015שפכיםאקראיסלטי שמיר20/08/2015
mg/L345כלורידים20/08/2015שפכיםאקראיסלטי שמיר20/08/2015
mg/L162250שמנים ושומנים20/08/2015שפכיםאקראיסלטי שמיר20/08/2015

20/08/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg O2/L755800כללי 20/08/2015CODשפכיםאקראימ"בע

20/08/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

7.5510שטח-20/08/2015PHשפכיםאקראימ"בע

20/08/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L110400מוצקים מרחפים 20/08/2015TSSשפכיםאקראימ"בע

20/08/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/08/2015שפכיםאקראימ"בע

20/08/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L7.215זרחן כללי20/08/2015שפכיםאקראימ"בע

20/08/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L60(MERCK)חנקן כללי20/08/2015שפכיםאקראימ"בע

20/08/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L7150(TKN)חנקן קלדהל 20/08/2015שפכיםאקראימ"בע

20/08/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L1314כלורידים20/08/2015שפכיםאקראימ"בע

20/08/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

AAmg/L877- נתרן20/08/2015שפכיםאקראימ"בע

20/08/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L13250שומנים20/08/2015שפכיםאקראימ"בע

20/08/2015
ן "צים אחזקות נדל. ר.ע

mg/L< 10.0020שמן מינרלי20/08/2015שפכיםאקראימ"בע
mg O2/L1230800כללי 20/08/2015CODשפכיםאקראיסונול הרצל20/08/2015
20/08/2015P&T -MTBEµg/L10.5שפכיםאקראיסונול הרצל20/08/2015
7.810שטח-20/08/2015PHשפכיםאקראיסונול הרצל20/08/2015
mg/L19.840דטרגנט אניוני20/08/2015שפכיםאקראיסונול הרצל20/08/2015
mg/L1.171דטרגנט נוניוני20/08/2015שפכיםאקראיסונול הרצל20/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/08/2015שפכיםאקראיסונול הרצל20/08/2015
mg/L7320שמן מינרלי20/08/2015שפכיםאקראיסונול הרצל20/08/2015
mg O2/L95800כללי 20/08/2015CODשפכיםאקראימסעדת הסולטן20/08/2015
7.210שטח-20/08/2015PHשפכיםאקראימסעדת הסולטן20/08/2015
mg/L7400מוצקים מרחפים 20/08/2015TSSשפכיםאקראימסעדת הסולטן20/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/08/2015שפכיםאקראימסעדת הסולטן20/08/2015
mg/L197כלורידים20/08/2015שפכיםאקראימסעדת הסולטן20/08/2015
AAmg/L147- נתרן20/08/2015שפכיםאקראימסעדת הסולטן20/08/2015
mg/L< 10.00250שמנים ושומנים20/08/2015שפכיםאקראימסעדת הסולטן20/08/2015
mg O2/L2645800כללי 20/08/2015CODשפכיםאקראימסעדת דביט סמיר20/08/2015
610שטח-20/08/2015PHשפכיםאקראימסעדת דביט סמיר20/08/2015
mg/L340400מוצקים מרחפים 20/08/2015TSSשפכיםאקראימסעדת דביט סמיר20/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי20/08/2015שפכיםאקראימסעדת דביט סמיר20/08/2015
mg/L251כלורידים20/08/2015שפכיםאקראימסעדת דביט סמיר20/08/2015



AAmg/L151- נתרן20/08/2015שפכיםאקראימסעדת דביט סמיר20/08/2015
mg/L210250שמנים ושומנים20/08/2015שפכיםאקראימסעדת דביט סמיר20/08/2015
mg O2/L2940800כללי 31/08/2015CODשפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/08/2015
610שטח-31/08/2015PHשפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/08/2015
mg/L375400מוצקים מרחפים 31/08/2015TSSשפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/08/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/08/2015
mg/L150כלורידים31/08/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/08/2015
AAmg/L145- נתרן31/08/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/08/2015
mg/L73250שמנים ושומנים31/08/2015שפכיםאקראיאולמי לאונרדו31/08/2015
mg O2/L60500800כללי 31/08/2015CODשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/08/2015
6.710שטח-31/08/2015PHשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/08/2015
mg/L12050400מוצקים מרחפים 31/08/2015TSSשפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/08/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/08/2015
mg/L661כלורידים31/08/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/08/2015
AAmg/L809- נתרן31/08/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/08/2015
mg/L15049250שמנים ושומנים31/08/2015שפכיםאקראימטעמי שולחן ערוך31/08/2015
mg O2/L3105800כללי 31/08/2015CODשפכיםאקראיאולמי אליסון31/08/2015
6.310שטח-31/08/2015PHשפכיםאקראיאולמי אליסון31/08/2015
mg/L675400מוצקים מרחפים 31/08/2015TSSשפכיםאקראיאולמי אליסון31/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/08/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון31/08/2015
mg/L434כלורידים31/08/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון31/08/2015
AAmg/L289- נתרן31/08/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון31/08/2015
mg/L404250שמנים ושומנים31/08/2015שפכיםאקראיאולמי אליסון31/08/2015
mg O2/L985800כללי 31/08/2015CODשפכיםאקראימ"רוקחמן בע31/08/2015
6.710שטח-31/08/2015PHשפכיםאקראימ"רוקחמן בע31/08/2015
mg/L365400מוצקים מרחפים 31/08/2015TSSשפכיםאקראימ"רוקחמן בע31/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/08/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע31/08/2015
mg/L1.215זרחן כללי31/08/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע31/08/2015
mg/L1450(TKN)חנקן קלדהל 31/08/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע31/08/2015
mg/L90כלורידים31/08/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע31/08/2015
AAmg/L52- נתרן31/08/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע31/08/2015
mg/L54250שמנים ושומנים31/08/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע31/08/2015
ICP-Znmg/L9.173 אבץ 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Kmg/L520 אשלגן 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Bmg/L0.381.5 בורון 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Femg/L21.8 ברזל 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Smg/L11.1 גופרית 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Pmg/L0.2715 זרחן 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Crmg/L0.11 כרום 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Mgmg/L11.3 מגנזיום 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Mnmg/L0.331 מנגן 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Cumg/L0.031 נחושת 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Namg/L124 נתרן 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Srmg/L0.33 סטרונציום 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Camg/L38.3 סידן 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICPmg/L2.02 - (צורן) Si סיליקה 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 31/08/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
810שטח-31/08/2015PHשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
mg/L70400מוצקים מרחפים 31/08/2015TSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
mg/L25מוצקים נדיפים 31/08/2015VSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/08/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
mg/L804(IC-ב)-Clכלוריד 31/08/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
mg/L27.3(IC-ב)SO4-2סולפאט 31/08/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
mg/L0.81סולפיד מומס31/08/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
בוצעICP-סריקת מתכות31/08/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 31/08/2015
mg O2/L1520800כללי 31/08/2015CODשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד31/08/2015
5.4510שטח-31/08/2015PHשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד31/08/2015
mg/L340400מוצקים מרחפים 31/08/2015TSSשפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד31/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/08/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד31/08/2015
mg/L270כלורידים31/08/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד31/08/2015
AAmg/L168- נתרן31/08/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד31/08/2015
mg/L140250שמנים ושומנים31/08/2015שפכיםאקראיקפה קפה קניון רמלוד31/08/2015
ICP-Znmg/L0.133 אבץ 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Kmg/L19.8 אשלגן 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Bmg/L0.311.5 בורון 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Femg/L1.97 ברזל 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015



ICP-Smg/L10.8 גופרית 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Pmg/L6.8915 זרחן 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Mgmg/L17.8 מגנזיום 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Mnmg/L0.051 מנגן 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Cumg/L0.031 נחושת 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Namg/L82 נתרן 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Srmg/L0.36 סטרונציום 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Camg/L58.9 סידן 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICPmg/L3.77 - (צורן) Si סיליקה 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 31/08/2015#שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
7.110שטח-31/08/2015PHשפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
mg/L35400מוצקים מרחפים 31/08/2015TSSשפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
mg/L35מוצקים נדיפים 31/08/2015VSSשפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/08/2015שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
בוצעICP-סריקת מתכות31/08/2015שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי31/08/2015שפכיםאקראיבית אגד31/08/2015
ICP-Znmg/L0.1325 אבץ 31/08/2015#מי רשתאקראימי רקע31/08/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0050.2 מנגן 31/08/2015#מי רשתאקראימי רקע31/08/2015
ICP-Cumg/L< 0.0051.4 נחושת 31/08/2015#מי רשתאקראימי רקע31/08/2015
ICP-Namg/L40.4 נתרן 31/08/2015#מי רשתאקראימי רקע31/08/2015
בוצעדיגום מי רשת31/08/2015מי רשתאקראימי רקע31/08/2015
mg/L52400כלורידים31/08/2015מי רשתאקראימי רקע31/08/2015
mg/L29250סולפאט31/08/2015מי רשתאקראימי רקע31/08/2015
בוצעICP- מתכות3-5סריקת 31/08/2015מי רשתאקראימי רקע31/08/2015

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Znmg/L0.033 אבץ 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Almg/L56.925 אלומיניום 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Kmg/L8.86 אשלגן 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bmg/L0.341.5 בורון 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Smg/L204 גופרית 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Pmg/L1.5515 זרחן 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Mgmg/L< 2.000 מגנזיום 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Namg/L757 נתרן 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Srmg/L0.03 סטרונציום 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Camg/L5.52 סידן 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע



01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 01/09/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg O2/L40800כללי 01/09/2015CODשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

9.510שטח-01/09/2015PHשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L33400מוצקים מרחפים 01/09/2015TSSשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L50מוצקים נדיפים 01/09/2015VSSשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

ראה פרשנותP&T -ככלורידים 01/09/2015DOXשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי01/09/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L112(IC-ב)-Clכלוריד 01/09/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L614(IC-ב)SO4-2סולפאט 01/09/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

1*לא התגלהmg/Lסולפיד מומס01/09/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצעICP-סריקת מתכות01/09/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

01/09/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L< 10.0020שמן מינרלי01/09/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע
mg O2/L1115800כללי 01/09/2015CODשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג01/09/2015
9.510שטח-01/09/2015PHשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג01/09/2015
mg/L660400מוצקים מרחפים 01/09/2015TSSשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג01/09/2015
mg/L13.940דטרגנט אניוני01/09/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג01/09/2015
mg/L0.21דטרגנט נוניוני01/09/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג01/09/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי01/09/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג01/09/2015
mg/L1815זרחן כללי01/09/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג01/09/2015
mg/L2850(TKN)חנקן קלדהל 01/09/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג01/09/2015
mg/L92כלורידים01/09/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג01/09/2015
AAmg/L157- נתרן01/09/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג01/09/2015
mg/L103250שמנים ושומנים01/09/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג01/09/2015
ICP-Znmg/L0.183 אבץ 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Kmg/L24.4 אשלגן 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Bmg/L0.281.5 בורון 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Femg/L2.37 ברזל 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Bamg/L0.13 בריום 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Smg/L44.2 גופרית 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Pmg/L4.6315 זרחן 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Limg/L0.030.3 ליתיום 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Mgmg/L16.9 מגנזיום 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Mnmg/L0.051 מנגן 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Cumg/L0.031 נחושת 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Namg/L170 נתרן 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Srmg/L0.37 סטרונציום 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Camg/L52.5 סידן 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICPmg/L7.02 - (צורן) Si סיליקה 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 01/09/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
6.810שטח-01/09/2015PHשפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
mg/L100400מוצקים מרחפים 01/09/2015TSSשפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
mg/L100מוצקים נדיפים 01/09/2015VSSשפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי01/09/2015שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
בוצעICP-סריקת מתכות01/09/2015שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי01/09/2015שפכיםאקראיד.מ.צ01/09/2015
ICP-Znmg/L1.323 אבץ 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Almg/L3.3825 אלומיניום 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Kmg/L34.7 אשלגן 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Bmg/L0.591.5 בורון 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Femg/L10 ברזל 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015



ICP-Bamg/L0.28 בריום 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Smg/L24.2 גופרית 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Pmg/L12.815 זרחן 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Timg/L0.1 טיטניום 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Crmg/L0.04 כרום 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Limg/L0.030.3 ליתיום 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Mgmg/L22 מגנזיום 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Momg/L0.040.15 מוליבדן 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Mnmg/L0.121 מנגן 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Cumg/L0.321 נחושת 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Nimg/L0.030.5 ניקל 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Namg/L104 נתרן 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Srmg/L0.45 סטרונציום 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Camg/L78.4 סידן 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICPmg/L3.68 - (צורן) Si סיליקה 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Pbmg/L0.050.5 עופרת 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 01/09/2015#שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
7.410שטח-01/09/2015PHשפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
mg/L670400מוצקים מרחפים 01/09/2015TSSשפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
mg/L670מוצקים נדיפים 01/09/2015VSSשפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי01/09/2015שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
בוצעICP-סריקת מתכות01/09/2015שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי01/09/2015שפכיםאקראישער מזרחי מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Znmg/L0.813 אבץ 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Almg/L2.0225 אלומיניום 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Kmg/L42 אשלגן 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Bmg/L0.421.5 בורון 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Femg/L6.44 ברזל 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Bamg/L0.21 בריום 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Smg/L30.4 גופרית 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Pmg/L23.115 זרחן 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Timg/L0.08 טיטניום 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Limg/L0.030.3 ליתיום 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Mgmg/L21.9 מגנזיום 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Mnmg/L0.121 מנגן 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Cumg/L0.361 נחושת 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Namg/L106 נתרן 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Srmg/L0.38 סטרונציום 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Camg/L73 סידן 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICPmg/L3.79 - (צורן) Si סיליקה 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Pbmg/L0.030.5 עופרת 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 01/09/2015#שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
810שטח-01/09/2015PHשפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
mg/L1980400מוצקים מרחפים 01/09/2015TSSשפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
mg/L1895מוצקים נדיפים 01/09/2015VSSשפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי01/09/2015שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
בוצעICP-סריקת מתכות01/09/2015שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי01/09/2015שפכיםאקראישער כניסה מוסך תעבורה01/09/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע01/09/2015שפכיםאקראיאולמי אשר02/09/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע01/09/2015שפכיםאקראימוסך המרכז02/09/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע01/09/2015שפכיםאקראיאולמי קליפסו02/09/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע01/09/2015שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 02/09/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע01/09/2015שפכיםאקראימ"תחנה לדלק ברמלה בע02/09/2015
mg O2/L6165800כללי 13/10/2015CODשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה14/10/2015
6.4510שטח-13/10/2015PHשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה14/10/2015
mg/L2425400מוצקים מרחפים 13/10/2015TSSשפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה14/10/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי13/10/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה14/10/2015
mg/L8015זרחן כללי13/10/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה14/10/2015
mg/L33150(TKN)חנקן קלדהל 13/10/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה14/10/2015
mg/L148כלורידים13/10/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה14/10/2015
AAmg/L40- נתרן13/10/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה14/10/2015
mg/L446250שמנים ושומנים13/10/2015שפכיםאקראיעדן תעשיות חלווה14/10/2015
ICP-Znmg/L6.283 אבץ 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Kmg/L902 אשלגן 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Bmg/L0.461.5 בורון 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Femg/L22.3 ברזל 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015



ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Smg/L8.2 גופרית 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Pmg/L0.3215 זרחן 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Crmg/L0.1 כרום 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Mgmg/L7.1 מגנזיום 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Mnmg/L0.311 מנגן 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Namg/L58.5 נתרן 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Srmg/L0.18 סטרונציום 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Camg/L41.6 סידן 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 13/10/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
810שטח-13/10/2015PHשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
mg/L32400מוצקים מרחפים 13/10/2015TSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
mg/L30מוצקים נדיפים 13/10/2015VSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי13/10/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
mg/L1263כלורידים13/10/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
mg/L20סולפאט13/10/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
mg/L< 0.51סולפיד מומס13/10/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
בוצעICP-סריקת מתכות13/10/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי13/10/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 14/10/2015
ICP-Znmg/L0.233 אבץ 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Kmg/L23.5 אשלגן 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Bmg/L0.341.5 בורון 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Femg/L7.21 ברזל 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Smg/L12.3 גופרית 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Pmg/L7.2315 זרחן 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Mgmg/L13 מגנזיום 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Mnmg/L0.091 מנגן 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Cumg/L0.031 נחושת 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Namg/L150 נתרן 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Srmg/L0.33 סטרונציום 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Camg/L70 סידן 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICPmg/L2.63 - (צורן) Si סיליקה 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 13/10/2015#שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
mg/L1035COD/BOD>4כללי 13/10/2015BODשפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
mg O2/L1925800כללי 13/10/2015CODשפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
610שטח-13/10/2015PHשפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
mg/L185400מוצקים מרחפים 13/10/2015TSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
mg/L165מוצקים נדיפים 13/10/2015VSSשפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי13/10/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
mg/L49.1(TNb)חנקן כללי13/10/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
mg/L5150(TKN)חנקן קלדהל 13/10/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
mg/L350כלורידים13/10/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
AAmg/L168- נתרן13/10/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
בוצעICP-סריקת מתכות13/10/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
mg/L99250שמנים ושומנים13/10/2015שפכיםאקראימ"פוליבה בע14/10/2015
ICP-Znmg/L0.513 אבץ 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Almg/L2.3525 אלומיניום 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Kmg/L16.9 אשלגן 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Bmg/L1.691.5 בורון 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Femg/L16.1 ברזל 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Bamg/L0.3 בריום 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Smg/L11.1 גופרית 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Pmg/L3115 זרחן 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015



ICP-Timg/L0.07 טיטניום 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Crmg/L0.03 כרום 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Limg/L0.040.3 ליתיום 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Mgmg/L10.4 מגנזיום 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Mnmg/L0.261 מנגן 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Cumg/L0.181 נחושת 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Namg/L93.5 נתרן 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Srmg/L0.26 סטרונציום 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Camg/L85.4 סידן 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICPmg/L11 - (צורן) Si סיליקה 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Pbmg/L0.030.5 עופרת 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 13/10/2015#שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
6.1510שטח-13/10/2015PHשפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
mg/L105400מוצקים מרחפים 13/10/2015TSSשפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
mg/L100מוצקים נדיפים 13/10/2015VSSשפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי13/10/2015שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
בוצעICP-סריקת מתכות13/10/2015שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
mg/L1320שמן מינרלי13/10/2015שפכיםאקראימוסך פנוס14/10/2015
ICP-Znmg/L0.263 אבץ 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Kmg/L19.7 אשלגן 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Bmg/L0.351.5 בורון 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Femg/L2.64 ברזל 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Bamg/L0.15 בריום 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Smg/L10.3 גופרית 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Pmg/L5.3715 זרחן 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Limg/L0.170.3 ליתיום 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Mgmg/L7.69 מגנזיום 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Mnmg/L0.121 מנגן 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Cumg/L0.051 נחושת 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Namg/L94.8 נתרן 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Srmg/L0.18 סטרונציום 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Camg/L55 סידן 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICPmg/L3.4 - (צורן) Si סיליקה 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 13/10/2015#שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
6.5510שטח-13/10/2015PHשפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
mg/L95400מוצקים מרחפים 13/10/2015TSSשפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
mg/L90מוצקים נדיפים 13/10/2015VSSשפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי13/10/2015שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
בוצעICP-סריקת מתכות13/10/2015שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי13/10/2015שפכיםאקראיד.מ.צ14/10/2015
mg O2/L2880800כללי 13/10/2015CODשפכיםאקראיאולמי אשר14/10/2015
610שטח-13/10/2015PHשפכיםאקראיאולמי אשר14/10/2015
mg/L530400מוצקים מרחפים 13/10/2015TSSשפכיםאקראיאולמי אשר14/10/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי13/10/2015שפכיםאקראיאולמי אשר14/10/2015
mg/L250כלורידים13/10/2015שפכיםאקראיאולמי אשר14/10/2015
AAmg/L145- נתרן13/10/2015שפכיםאקראיאולמי אשר14/10/2015
mg/L156250שמנים ושומנים13/10/2015שפכיםאקראיאולמי אשר14/10/2015
mg O2/L1925800כללי 13/10/2015CODשפכיםאקראימסעדת חליל14/10/2015
7.210שטח-13/10/2015PHשפכיםאקראימסעדת חליל14/10/2015
mg/L880400מוצקים מרחפים 13/10/2015TSSשפכיםאקראימסעדת חליל14/10/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי13/10/2015שפכיםאקראימסעדת חליל14/10/2015
mg/L181כלורידים13/10/2015שפכיםאקראימסעדת חליל14/10/2015
AAmg/L98- נתרן13/10/2015שפכיםאקראימסעדת חליל14/10/2015
mg/L148250שמנים ושומנים13/10/2015שפכיםאקראימסעדת חליל14/10/2015
ICP-Znmg/L0.0815 אבץ 13/10/2015#מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0050.2 מנגן 13/10/2015#מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
ICP-Cumg/L< 0.0051.4 נחושת 13/10/2015#מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
ICP-Namg/L14.2 נתרן 13/10/2015#מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
בוצעדיגום מי רשת13/10/2015מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
mg/L29400כלורידים13/10/2015מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
mg/L12250סולפאט13/10/2015מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
בוצעICP- מתכות3-5סריקת 13/10/2015מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
mg O2/L765800כללי 14/10/2015CODשפכיםאקראיסונול הרצל14/10/2015
ראה פרשנות14/10/2015P&T -MTBEשפכיםאקראיסונול הרצל14/10/2015
7.710שטח-14/10/2015PHשפכיםאקראיסונול הרצל14/10/2015
mg/L54.540דטרגנט אניוני14/10/2015שפכיםאקראיסונול הרצל14/10/2015
mg/L1.571דטרגנט נוניוני14/10/2015שפכיםאקראיסונול הרצל14/10/2015



בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי14/10/2015שפכיםאקראיסונול הרצל14/10/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי14/10/2015שפכיםאקראיסונול הרצל14/10/2015

ICP-Znmg/L0.363 אבץ 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Kmg/L25.6 אשלגן 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Bmg/L0.431.5 בורון 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Femg/L1.37 ברזל 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Smg/L13.8 גופרית 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Pmg/L14.815 זרחן 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Mgmg/L9.37 מגנזיום 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Mnmg/L0.051 מנגן 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Cumg/L0.031 נחושת 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Namg/L61.2 נתרן 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Srmg/L0.16 סטרונציום 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Camg/L50.4 סידן 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICPmg/L2.37 - (צורן) Si סיליקה 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 14/10/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

mg O2/L555800כללי 14/10/2015CODשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

7.510שטח-14/10/2015PHשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

mg/L195400מוצקים מרחפים 14/10/2015TSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

mg/L195מוצקים נדיפים 14/10/2015VSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

mg/L1.2440דטרגנט אניוני14/10/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

mg/L4.711דטרגנט נוניוני14/10/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי14/10/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

mg/L99כלורידים14/10/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

בוצעICP-סריקת מתכות14/10/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

mg/L27250שומנים14/10/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015

mg/L< 10.0020שמן מינרלי14/10/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה14/10/2015
ICP-Znmg/L0.15 אבץ 14/10/2015#מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0050.2 מנגן 14/10/2015#מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
ICP-Cumg/L< 0.0051.4 נחושת 14/10/2015#מי רשתאקראימי רקע14/10/2015



ICP-Namg/L14.8 נתרן 14/10/2015#מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
בוצעדיגום מי רשת14/10/2015מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
mg/L31400כלורידים14/10/2015מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
mg/L13250סולפאט14/10/2015מי רשתאקראימי רקע14/10/2015
בוצעICP- מתכות3-5סריקת 14/10/2015מי רשתאקראימי רקע14/10/2015

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Znmg/L0.033 אבץ 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Almg/L41.825 אלומיניום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Kmg/L7.09 אשלגן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bmg/L0.251.5 בורון 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Smg/L111 גופרית 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Pmg/L0.7115 זרחן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Mgmg/L< 2.000 מגנזיום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Namg/L320 נתרן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Srmg/L< 0.025 סטרונציום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Camg/L5.7 סידן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 26/11/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg O2/L19800כללי 26/11/2015CODשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

9.310שטח-26/11/2015PHשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L60400מוצקים מרחפים 26/11/2015TSSשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L19מוצקים נדיפים 26/11/2015VSSשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

ראה פרשנותP&T -ככלורידים 26/11/2015DOXשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/11/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L49.4(IC-ב)-Clכלוריד 26/11/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L281(IC-ב)SO4-2סולפאט 26/11/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

1*לא התגלהmg/Lסולפיד מומס26/11/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

26/11/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצעICP-סריקת מתכות26/11/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע
ICP-Znmg/L0.083 אבץ 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015



ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Kmg/L< 2.000 אשלגן 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Bmg/L0.221.5 בורון 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Smg/L6.7 גופרית 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Pmg/L< 0.20015 זרחן 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Mgmg/L8.16 מגנזיום 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Namg/L26 נתרן 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Srmg/L0.2 סטרונציום 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Camg/L44.9 סידן 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 26/11/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
710שטח-26/11/2015PHשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
mg/L< 2.5400מוצקים מרחפים 26/11/2015TSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
mg/L< 2.5מוצקים נדיפים 26/11/2015VSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/11/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
mg/L51כלורידים26/11/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
mg/L19סולפאט26/11/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
mg/L< 0.51סולפיד מומס26/11/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
בוצעICP-סריקת מתכות26/11/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי26/11/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 26/11/2015
ICP-Znmg/L0.373 אבץ 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Almg/L5.2225 אלומיניום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Kmg/L57.7 אשלגן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Bmg/L0.291.5 בורון 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Femg/L29.5 ברזל 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Bamg/L0.13 בריום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Smg/L24.2 גופרית 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Pmg/L1715 זרחן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Timg/L0.18 טיטניום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Crmg/L0.06 כרום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Mgmg/L13.7 מגנזיום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Mnmg/L0.321 מנגן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Cumg/L0.121 נחושת 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Nimg/L0.060.5 ניקל 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Namg/L75.2 נתרן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Srmg/L0.19 סטרונציום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Camg/L69.8 סידן 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICPmg/L5.82 - (צורן) Si סיליקה 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 26/11/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
mg O2/L715800כללי 26/11/2015CODשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
6.510שטח-26/11/2015PHשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
mg/L610400מוצקים מרחפים 26/11/2015TSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
mg/L310מוצקים נדיפים 26/11/2015VSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ראה פרשנותP&T -ככלורידים 26/11/2015DOXשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי26/11/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
mg/L137(IC-ב)-Clכלוריד 26/11/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
mg/L149כלורידים26/11/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
mg/L44.2(IC-ב)SO4-2סולפאט 26/11/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
mg/L< 0.51סולפיד מומס26/11/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
בוצעICP-סריקת מתכות26/11/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי26/11/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע26/11/2015
ICP-Znmg/L0.083 אבץ 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Kmg/L259 אשלגן 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Bmg/L0.331.5 בורון 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015



ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Smg/L7.6 גופרית 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Pmg/L< 0.20015 זרחן 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Mgmg/L4.21 מגנזיום 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Mnmg/L0.051 מנגן 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Namg/L56.6 נתרן 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Srmg/L0.11 סטרונציום 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Camg/L37.7 סידן 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 16/12/2015#שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
7.310שטח-16/12/2015PHשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
mg/L< 2.5400מוצקים מרחפים 16/12/2015TSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
mg/L< 2.5מוצקים נדיפים 16/12/2015VSSשפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי16/12/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
mg/L301(IC-ב)-Clכלוריד 16/12/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
mg/L14.4(IC-ב)SO4-2סולפאט 16/12/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
mg/L< 0.51סולפיד מומס16/12/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
בוצעICP-סריקת מתכות16/12/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי16/12/2015שפכיםאקראירמפלט- קורין יגאל 16/12/2015

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Znmg/L< 0.0253 אבץ 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Almg/L30025 אלומיניום 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Kmg/L7.15 אשלגן 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bmg/L0.461.5 בורון 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Femg/L< 0.200 ברזל 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Smg/L173 גופרית 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Vmg/L0.090.5 ונדיום 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Pmg/L4.0915 זרחן 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Mgmg/L< 2.000 מגנזיום 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Namg/L821 נתרן 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Srmg/L< 0.025 סטרונציום 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Camg/L3.2 סידן 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע



16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 16/12/2015#שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg O2/L30800כללי 16/12/2015CODשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

910שטח-16/12/2015PHשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L255400מוצקים מרחפים 16/12/2015TSSשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L85מוצקים נדיפים 16/12/2015VSSשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

*לא התגלהP&T -ככלורידים 16/12/2015DOXשפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי16/12/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L40(IC-ב)-Clכלוריד 16/12/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L415(IC-ב)SO4-2סולפאט 16/12/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

1*לא התגלהmg/Lסולפיד מומס16/12/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

בוצעICP-סריקת מתכות16/12/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

16/12/2015
מטל אנוד תעשיות 

mg/L< 10.0020שמן מינרלי16/12/2015שפכיםאקראימ"אלומיניום בע

ICP-Znmg/L0.163 אבץ 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Kmg/L50.1 אשלגן 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Bmg/L0.321.5 בורון 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Femg/L0.55 ברזל 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Smg/L22.4 גופרית 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Pmg/L1515 זרחן 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Timg/L0.03 טיטניום 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Mgmg/L7.98 מגנזיום 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Mnmg/L0.031 מנגן 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Namg/L103 נתרן 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Srmg/L0.16 סטרונציום 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Camg/L45.4 סידן 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICPmg/L2 - (צורן) Si סיליקה 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015



ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 16/12/2015#שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

mg O2/L740800כללי 16/12/2015CODשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

9.510שטח-16/12/2015PHשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

mg/L295400מוצקים מרחפים 16/12/2015TSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

mg/L275מוצקים נדיפים 16/12/2015VSSשפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

mg/L3.640דטרגנט אניוני16/12/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

mg/L5.221דטרגנט נוניוני16/12/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי16/12/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

mg/L190כלורידים16/12/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

בוצעICP-סריקת מתכות16/12/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

mg/L65250שומנים16/12/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015

mg/L< 10.0020שמן מינרלי16/12/2015שפכיםאקראימשטרת ישראל גדיר הנדסה16/12/2015
mg O2/L2560800כללי 16/12/2015CODשפכיםאקראימ"רוקחמן בע16/12/2015
710שטח-16/12/2015PHשפכיםאקראימ"רוקחמן בע16/12/2015
mg/L1550400מוצקים מרחפים 16/12/2015TSSשפכיםאקראימ"רוקחמן בע16/12/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי16/12/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע16/12/2015
15ראה פרשנותmg/Lזרחן כללי16/12/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע16/12/2015
mg/L4050(TKN)חנקן קלדהל 16/12/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע16/12/2015
mg/L39כלורידים16/12/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע16/12/2015
AAmg/L27- נתרן16/12/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע16/12/2015
mg/L77250שמנים ושומנים16/12/2015שפכיםאקראימ"רוקחמן בע16/12/2015
mg O2/L350800כללי 21/12/2015CODשפכיםאקראימסעדת הסולטן21/12/2015
6.510שטח-21/12/2015PHשפכיםאקראימסעדת הסולטן21/12/2015
mg/L155400מוצקים מרחפים 21/12/2015TSSשפכיםאקראימסעדת הסולטן21/12/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי21/12/2015שפכיםאקראימסעדת הסולטן21/12/2015
mg/L50כלורידים21/12/2015שפכיםאקראימסעדת הסולטן21/12/2015
AAmg/L33- נתרן21/12/2015שפכיםאקראימסעדת הסולטן21/12/2015
mg/L57250שמנים ושומנים21/12/2015שפכיםאקראימסעדת הסולטן21/12/2015
mg O2/L1445800כללי 21/12/2015CODשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג21/12/2015
710שטח-21/12/2015PHשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג21/12/2015
mg/L550400מוצקים מרחפים 21/12/2015TSSשפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג21/12/2015
mg/L5340דטרגנט אניוני21/12/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג21/12/2015
mg/L< 0.201דטרגנט נוניוני21/12/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג21/12/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי21/12/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג21/12/2015
mg/L30.815זרחן כללי21/12/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג21/12/2015
mg/L3950(TKN)חנקן קלדהל 21/12/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג21/12/2015
mg/L63כלורידים21/12/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג21/12/2015
AAmg/L313- נתרן21/12/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג21/12/2015
mg/L145250שמנים ושומנים21/12/2015שפכיםאקראימ"נרל מילס ישראל בע'ג21/12/2015
ICP-Znmg/L0.083 אבץ 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Almg/L< 1.00025 אלומיניום 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Kmg/L11.5 אשלגן 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Bmg/L0.251.5 בורון 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Femg/L0.42 ברזל 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Bamg/L< 0.100 בריום 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Smg/L9.26 גופרית 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Pmg/L2.3415 זרחן 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Timg/L< 0.025 טיטניום 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Crmg/L< 0.025 כרום 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Mgmg/L3.38 מגנזיום 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0251 מנגן 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Cumg/L< 0.0251 נחושת 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Nimg/L< 0.0250.5 ניקל 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Namg/L40.9 נתרן 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Srmg/L0.09 סטרונציום 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Camg/L36.4 סידן 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Pbmg/L< 0.0250.5 עופרת 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 21/12/2015#שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
7.510שטח-21/12/2015PHשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
mg/L80400מוצקים מרחפים 21/12/2015TSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
mg/L80מוצקים נדיפים 21/12/2015VSSשפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי21/12/2015שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015



בוצעICP-סריקת מתכות21/12/2015שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
mg/L< 10.0020שמן מינרלי21/12/2015שפכיםאקראימרכז שרות אבי דיצר21/12/2015
mg O2/L6850800כללי 21/12/2015CODשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 21/12/2015
*לא התגלה21/12/2015P&T -MTBEשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 21/12/2015
710שטח-21/12/2015PHשפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 21/12/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי21/12/2015שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 21/12/2015
mg/L42920שמן מינרלי21/12/2015שפכיםאקראי(דוכיפת)דור אלון 21/12/2015
ICP-Znmg/L2.873 אבץ 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Almg/L45.825 אלומיניום 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Kmg/L7.55 אשלגן 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Bmg/L0.281.5 בורון 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Femg/L96 ברזל 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Bamg/L0.34 בריום 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Smg/L14.7 גופרית 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Vmg/L0.120.5 ונדיום 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Pmg/L3.6615 זרחן 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Timg/L1.36 טיטניום 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Crmg/L0.21 כרום 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Mgmg/L12.7 מגנזיום 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Mnmg/L0.791 מנגן 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Cumg/L0.411 נחושת 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Nimg/L0.160.5 ניקל 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Namg/L8.67 נתרן 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Srmg/L0.25 סטרונציום 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Camg/L70.3 סידן 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICPmg/L14.3 - (צורן) Si סיליקה 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Pbmg/L0.040.5 עופרת 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 21/12/2015#שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
mg O2/L1990800כללי 21/12/2015CODשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
6.810שטח-21/12/2015PHשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
mg/L1530400מוצקים מרחפים 21/12/2015TSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
mg/L845מוצקים נדיפים 21/12/2015VSSשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
*לא התגלהP&T -ככלורידים 21/12/2015DOXשפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי21/12/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
mg/L60.3(IC-ב)-Clכלוריד 21/12/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
mg/L21.8(IC-ב)SO4-2סולפאט 21/12/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
mg/L< 0.51סולפיד מומס21/12/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
בוצעICP-סריקת מתכות21/12/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
mg/L1320שמן מינרלי21/12/2015שפכיםאקראימ"מנשה ברוך החזקות בע21/12/2015
ICP-Znmg/L1.383 אבץ 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Almg/L4.9625 אלומיניום 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Sbmg/L< 0.025 אנטימון 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Asmg/L< 0.0250.1 ארסן 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Kmg/L66.1 אשלגן 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Snmg/L< 0.0252 בדיל 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Bmg/L0.291.5 בורון 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Femg/L12.8 ברזל 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Bamg/L0.34 בריום 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Bemg/L< 0.0250.5 בריליום 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Smg/L34.3 גופרית 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Vmg/L< 0.0250.5 ונדיום 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Pmg/L25.715 זרחן 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Timg/L0.14 טיטניום 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Agmg/L< 0.0250.1 כסף 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Hgmg/L< 0.0250.05 כספית 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Crmg/L0.05 כרום 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Limg/L< 0.0250.3 ליתיום 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Mgmg/L19.8 מגנזיום 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Momg/L< 0.0250.15 מוליבדן 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Mnmg/L0.221 מנגן 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Cumg/L0.341 נחושת 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Nimg/L0.030.5 ניקל 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Namg/L115 נתרן 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Srmg/L0.24 סטרונציום 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Camg/L113 סידן 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICPmg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Semg/L< 0.0250.05 סלניום 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Pbmg/L0.060.5 עופרת 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Cdmg/L< 0.0250.1 קדמיום 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Comg/L< 0.0251 קובלט 21/12/2015#שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
910שטח-21/12/2015PHשפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
mg/L995400מוצקים מרחפים 21/12/2015TSSשפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
mg/L730מוצקים נדיפים 21/12/2015VSSשפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
בוצעקרוב- דיגום שפכים אקראי21/12/2015שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
בוצעICP-סריקת מתכות21/12/2015שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
mg/L2820שמן מינרלי21/12/2015שפכיםאקראימוסך תעבורה21/12/2015
ICP-Znmg/L0.0075 אבץ 21/12/2015#מי רשתאקראימוסך תעבורה מי רקע22/12/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0050.2 מנגן 21/12/2015#מי רשתאקראימוסך תעבורה מי רקע22/12/2015



ICP-Cumg/L< 0.0051.4 נחושת 21/12/2015#מי רשתאקראימוסך תעבורה מי רקע22/12/2015
ICP-Namg/L29.8 נתרן 21/12/2015#מי רשתאקראימוסך תעבורה מי רקע22/12/2015
בוצעדיגום מי רשת21/12/2015מי רשתאקראימוסך תעבורה מי רקע22/12/2015
mg/L41400כלורידים21/12/2015מי רשתאקראימוסך תעבורה מי רקע22/12/2015
mg/L18250סולפאט21/12/2015מי רשתאקראימוסך תעבורה מי רקע22/12/2015
בוצעICP- מתכות3-5סריקת 21/12/2015מי רשתאקראימוסך תעבורה מי רקע22/12/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/12/2015שפכיםאקראיאולמי קליפסו22/12/2015
בוצעהגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/12/2015שפכיםאקראיסונול הרצל22/12/2015

29/12/2015
קפה קפה קניון רמלוד קפה 

mg O2/L1145800כללי 28/12/2015CODשפכיםאקראיקפה קניון רמלוד

29/12/2015
קפה קפה קניון רמלוד קפה 

6.0910שטח-28/12/2015PHשפכיםאקראיקפה קניון רמלוד

29/12/2015
קפה קפה קניון רמלוד קפה 

mg/L270400מוצקים מרחפים 28/12/2015TSSשפכיםאקראיקפה קניון רמלוד

29/12/2015
קפה קפה קניון רמלוד קפה 

mg/L525כלורידים28/12/2015שפכיםאקראיקפה קניון רמלוד

29/12/2015
קפה קפה קניון רמלוד קפה 

AAmg/L278- נתרן28/12/2015שפכיםאקראיקפה קניון רמלוד

29/12/2015
קפה קפה קניון רמלוד קפה 

mg/L171250שמנים ושומנים28/12/2015שפכיםאקראיקפה קניון רמלוד
ICP-Znmg/L0.1655 אבץ 28/12/2015#מי רשתאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2015
ICP-Mnmg/L< 0.0050.2 מנגן 28/12/2015#מי רשתאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2015
ICP-Cumg/L0.011.4 נחושת 28/12/2015#מי רשתאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2015
ICP-Namg/L40.6 נתרן 28/12/2015#מי רשתאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2015
בוצעדיגום מי רשת28/12/2015מי רשתאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2015
mg/L81400כלורידים28/12/2015מי רשתאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2015
mg/L16250סולפאט28/12/2015מי רשתאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2015
בוצעICP- מתכות3-5סריקת 28/12/2015מי רשתאקראיקפה קפה קניון רמלוד29/12/2015
mg O2/L295800כללי 31/12/2015CODשפכיםאקראימסעדת חליל31/12/2015
6.310שטח-31/12/2015PHשפכיםאקראימסעדת חליל31/12/2015
mg/L130400מוצקים מרחפים 31/12/2015TSSשפכיםאקראימסעדת חליל31/12/2015
בוצערחוק-דיגום שפכים אקראי31/12/2015שפכיםאקראימסעדת חליל31/12/2015
mg/L107כלורידים31/12/2015שפכיםאקראימסעדת חליל31/12/2015
AAmg/L62- נתרן31/12/2015שפכיםאקראימסעדת חליל31/12/2015
mg/L54250שמנים ושומנים31/12/2015שפכיםאקראימסעדת חליל31/12/2015


