
תקן מקסימוםתוצאהיחידהקוד בדיקהבדיקהדגימהתאריך דיגוםחומר לבדיקהתאור דוגמאות

ICP-Zn312226mg/L3.7503.000 אבץ 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Al312179mg/L20.30025.000 אלומיניום 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-K312181mg/L57.300 אשלגן 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-B312001mg/L0.5001.500 בורון 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Fe312221mg/L40.700 ברזל 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ba312183mg/L0.660 בריום 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-S312185mg/L48.600 גופרית 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-V312223mg/L0.0900.500 ונדיום 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-P312222mg/L54.80015.000 זרחן 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ti312186mg/L0.390 טיטניום 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cr312189mg/L0.110 כרום 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Li312190mg/L0.0400.300 ליתיום 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mg312191mg/L158.000 מגנזיום 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mn312193mg/L0.9101.000 מנגן 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cu312194mg/L0.5201.000 נחושת 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ni312195mg/L0.0700.500 ניקל 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Na312203mg/L110.000 נתרן 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sr312196mg/L1.480 סטרונציום 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ca312197mg/L509.000 סידן 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP312005mg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Pb312200mg/L0.0600.500 עופרת 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 22/04/2014SO14029056/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310704mg/L855COD/BOD>4כללי 22/04/2014SO14029056/1BODשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310706mg O2/L4880800כללי 22/04/2014SO14029056/1CODשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

22/04/2014SO14029056/1PH3120938.1010.00שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310708mg/L4435.0400.0מוצקים מרחפים 22/04/2014SO14029056/1TSSשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

*לא התגלה312257ככלורידים 22/04/2014SO14029056/1DOXשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ראה פרשנות22/04/2014SO14029056/1GC-DOX312051שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310738mg/L0.4940.00דטרגנט אניוני22/04/2014SO14029056/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

NO2-N312009mg/L< 0.010חנקן חנקיתי 22/04/2014SO14029056/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

NO3-N310717mg/L< 0.50חנקן חנקתי 22/04/2014SO14029056/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

312101mg/L208.00חנקן כללי22/04/2014SO14029056/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310750mg/L208.050.0(TKN)חנקן קלדהל 22/04/2014SO14029056/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310702mg/L218כלורידים22/04/2014SO14029056/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

בוצעICP310712-סריקת מתכות22/04/2014SO14029056/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי22/04/2014SO14029056/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/10/2014SO14080699/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Zn312226mg/L0.7803.000 אבץ 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Al312179mg/L4.74025.000 אלומיניום 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-K312181mg/L75.200 אשלגן 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-B312001mg/L0.4901.500 בורון 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Fe312221mg/L8.200 ברזל 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ba312183mg/L0.170 בריום 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-S312185mg/L35.200 גופרית 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-P312222mg/L22.10015.000 זרחן 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ti312186mg/L0.200 טיטניום 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mg312191mg/L79.100 מגנזיום 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mn312193mg/L0.1701.000 מנגן 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cu312194mg/L0.1001.000 נחושת 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Na312203mg/L111.000 נתרן 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sr312196mg/L0.660 סטרונציום 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ca312197mg/L228.000 סידן 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP312005mg/L4.470 - (צורן) Si סיליקה 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 23/03/2014SO14021782/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310704mg/L625COD/BOD>4כללי 23/03/2014SO14021782/1BODשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310706mg O2/L1720800כללי 23/03/2014SO14021782/1CODשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

23/03/2014SO14021782/1PH3120937.3010.00שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310708mg/L1560.0400.0מוצקים מרחפים 23/03/2014SO14021782/1TSSשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ראה פרשנות23/03/2014SO14021782/1GC-DOX312051שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310738mg/L3.6040.00דטרגנט אניוני23/03/2014SO14021782/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310719mg/L240.0(MERCK)חנקן כללי23/03/2014SO14021782/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310750mg/L216.050.0(TKN)חנקן קלדהל 23/03/2014SO14021782/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310702mg/L180כלורידים23/03/2014SO14021782/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

בוצעICP310712-סריקת מתכות23/03/2014SO14021782/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי23/03/2014SO14021782/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Zn312226mg/L0.3703.000 אבץ 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Al312179mg/L2.99025.000 אלומיניום 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-K312181mg/L25.200 אשלגן 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-B312001mg/L0.2701.500 בורון 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Fe312221mg/L5.490 ברזל 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-S312185mg/L17.500 גופרית 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-P312222mg/L9.67015.000 זרחן 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ti312186mg/L0.140 טיטניום 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mg312191mg/L39.800 מגנזיום 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mn312193mg/L0.1101.000 מנגן 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א



ICP-Cu312194mg/L0.0501.000 נחושת 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Na312203mg/L50.900 נתרן 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sr312196mg/L0.240 סטרונציום 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ca312197mg/L136.000 סידן 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP312005mg/L3.370 - (צורן) Si סיליקה 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 12/11/2014SO14088197/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310704mg/L215COD/BOD>4כללי 12/11/2014SO14088197/1BODשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310706mg O2/L835800כללי 12/11/2014SO14088197/1CODשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

12/11/2014SO14088197/1PH3120937.9010.00שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310708mg/L1525.0400.0מוצקים מרחפים 12/11/2014SO14088197/1TSSשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ראה פרשנות312257ככלורידים 12/11/2014SO14088197/1DOXשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310738mg/L9.8040.00דטרגנט אניוני12/11/2014SO14088197/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי12/11/2014SO14088197/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310719mg/L74.0(MERCK)חנקן כללי12/11/2014SO14088197/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310750mg/L79.050.0(TKN)חנקן קלדהל 12/11/2014SO14088197/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310702mg/L75כלורידים12/11/2014SO14088197/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

בוצעICP310712-סריקת מתכות12/11/2014SO14088197/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי12/11/2014SO14088197/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Zn312226mg/L0.1503.000 אבץ 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-K312181mg/L5.960 אשלגן 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-B312001mg/L0.3601.500 בורון 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Fe312221mg/L0.450 ברזל 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-S312185mg/L14.000 גופרית 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-P312222mg/L1.22015.000 זרחן 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mg312191mg/L17.800 מגנזיום 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mn312193mg/L< 0.0251.000 מנגן 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cu312194mg/L< 0.0251.000 נחושת 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Na312203mg/L61.200 נתרן 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sr312196mg/L0.420 סטרונציום 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ca312197mg/L96.200 סידן 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP312005mg/L3.580 - (צורן) Si סיליקה 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 10/06/2014SO14042239/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310704-29mg/L13COD/BOD>4כללי 10/06/2014SO14042239/1BODשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310706mg O2/L70800כללי 10/06/2014SO14042239/1CODשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

10/06/2014SO14042239/1PH3120937.9910.00שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310708mg/L21.0400.0מוצקים מרחפים 10/06/2014SO14042239/1TSSשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

312257mg/L0.00971ככלורידים 10/06/2014SO14042239/1DOXשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310738mg/L0.2640.00דטרגנט אניוני10/06/2014SO14042239/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310719mg/L1.5(MERCK)חנקן כללי10/06/2014SO14042239/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310750mg/L< 5.050.0(TKN)חנקן קלדהל 10/06/2014SO14042239/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310702mg/L132כלורידים10/06/2014SO14042239/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

בוצעICP310712-סריקת מתכות10/06/2014SO14042239/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי10/06/2014SO14042239/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Zn312226mg/L0.3803.000 אבץ 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Al312179mg/L1.60025.000 אלומיניום 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-K312181mg/L39.200 אשלגן 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-B312001mg/L0.3801.500 בורון 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Fe312221mg/L3.440 ברזל 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ba312183mg/L0.110 בריום 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-S312185mg/L36.300 גופרית 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-P312222mg/L3.97015.000 זרחן 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ti312186mg/L0.060 טיטניום 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Li312190mg/L0.5600.300 ליתיום 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mg312191mg/L42.800 מגנזיום 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Mn312193mg/L0.0401.000 מנגן 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cu312194mg/L0.0501.000 נחושת 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Na312203mg/L192.000 נתרן 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Sr312196mg/L1.100 סטרונציום 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Ca312197mg/L137.000 סידן 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP312005mg/L7.720 - (צורן) Si סיליקה 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 18/12/2014SO14100739/1#שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310704mg/L85COD/BOD>4כללי 18/12/2014SO14100739/1BODשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310706mg O2/L840800כללי 18/12/2014SO14100739/1CODשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

18/12/2014SO14100739/1PH3120937.2010.00שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310708mg/L375.0400.0מוצקים מרחפים 18/12/2014SO14100739/1TSSשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

312257mg/L0.06611ככלורידים 18/12/2014SO14100739/1DOXשפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310738mg/L12.0040.00דטרגנט אניוני18/12/2014SO14100739/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי18/12/2014SO14100739/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310719mg/L39.0(MERCK)חנקן כללי18/12/2014SO14100739/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310750mg/L36.050.0(TKN)חנקן קלדהל 18/12/2014SO14100739/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310702mg/L315כלורידים18/12/2014SO14100739/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

בוצעICP310712-סריקת מתכות18/12/2014SO14100739/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי18/12/2014SO14100739/1שפכיםמ"צ שיווק דבקים בע.א

310706mg O2/L5215800כללי 23/04/2014SO14029555/1CODשפכיםאולמי אליסון

23/04/2014SO14029555/1PH3120936.4510.00שפכיםאולמי אליסון

310708mg/L1470.0400.0מוצקים מרחפים 23/04/2014SO14029555/1TSSשפכיםאולמי אליסון

310702mg/L767כלורידים23/04/2014SO14029555/1שפכיםאולמי אליסון



AA310713mg/L508- נתרן23/04/2014SO14029555/1שפכיםאולמי אליסון

312100mg/L724.00250.00שמנים ושומנים23/04/2014SO14029555/1שפכיםאולמי אליסון

310706mg O2/L2500800כללי 28/08/2014SO14066972/1CODשפכיםאולמי אליסון

28/08/2014SO14066972/1PH3120934.8510.00שפכיםאולמי אליסון

310708mg/L305.0400.0מוצקים מרחפים 28/08/2014SO14066972/1TSSשפכיםאולמי אליסון

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי28/08/2014SO14066972/1שפכיםאולמי אליסון

310702mg/L553כלורידים28/08/2014SO14066972/1שפכיםאולמי אליסון

AA310713mg/L343- נתרן28/08/2014SO14066972/1שפכיםאולמי אליסון

312100mg/L226.00250.00שמנים ושומנים28/08/2014SO14066972/1שפכיםאולמי אליסון

310706mg O2/L2820800כללי 21/12/2014SO14101257/1CODשפכיםאולמי אליסון

21/12/2014SO14101257/1PH3120935.2010.00שפכיםאולמי אליסון

310708mg/L405.0400.0מוצקים מרחפים 21/12/2014SO14101257/1TSSשפכיםאולמי אליסון

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/12/2014SO14101257/1שפכיםאולמי אליסון

310702mg/L411כלורידים21/12/2014SO14101257/1שפכיםאולמי אליסון

AA310713mg/L286- נתרן21/12/2014SO14101257/1שפכיםאולמי אליסון

312100mg/L296.00250.00שמנים ושומנים21/12/2014SO14101257/1שפכיםאולמי אליסון

310706mg O2/L2155800כללי 28/05/2014SO14039139/1CODשפכיםאולמי אשר

28/05/2014SO14039139/1PH3120936.8210.00שפכיםאולמי אשר

310708mg/L145.0400.0מוצקים מרחפים 28/05/2014SO14039139/1TSSשפכיםאולמי אשר

310702mg/L341כלורידים28/05/2014SO14039139/1שפכיםאולמי אשר

AA310713mg/L248- נתרן28/05/2014SO14039139/1שפכיםאולמי אשר

312100mg/L74.00250.00שמנים ושומנים28/05/2014SO14039139/1שפכיםאולמי אשר

310706mg O2/L2890800כללי 28/08/2014SO14066958/1CODשפכיםאולמי אשר

28/08/2014SO14066958/1PH3120935.5010.00שפכיםאולמי אשר

310708mg/L615.0400.0מוצקים מרחפים 28/08/2014SO14066958/1TSSשפכיםאולמי אשר

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי28/08/2014SO14066958/1שפכיםאולמי אשר

310702mg/L271כלורידים28/08/2014SO14066958/1שפכיםאולמי אשר

AA310713mg/L163- נתרן28/08/2014SO14066958/1שפכיםאולמי אשר

312100mg/L346.00250.00שמנים ושומנים28/08/2014SO14066958/1שפכיםאולמי אשר

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/12/2014SO14104519/1שפכיםאולמי אשר

310706mg O2/L6570800כללי 28/05/2014SO14039136/1CODשפכיםאולמי דולפין

28/05/2014SO14039136/1PH3120936.8710.00שפכיםאולמי דולפין

310708mg/L2785.0400.0מוצקים מרחפים 28/05/2014SO14039136/1TSSשפכיםאולמי דולפין

310702mg/L178כלורידים28/05/2014SO14039136/1שפכיםאולמי דולפין

AA310713mg/L101- נתרן28/05/2014SO14039136/1שפכיםאולמי דולפין

312100mg/L1084.00250.00שמנים ושומנים28/05/2014SO14039136/1שפכיםאולמי דולפין

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/10/2014SO14080704/1שפכיםאולמי דולפין

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע27/11/2014SO14093394/1שפכיםאולמי דולפין

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/12/2014SO14104516/1שפכיםאולמי דולפין

310706mg O2/L3560800כללי 28/08/2014SO14066968/1CODשפכיםאולמי לאונרדו

28/08/2014SO14066968/1PH3120934.6010.00שפכיםאולמי לאונרדו

310708mg/L170.0400.0מוצקים מרחפים 28/08/2014SO14066968/1TSSשפכיםאולמי לאונרדו

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי28/08/2014SO14066968/1שפכיםאולמי לאונרדו

310702mg/L7139כלורידים28/08/2014SO14066968/1שפכיםאולמי לאונרדו

AA310713mg/L3878- נתרן28/08/2014SO14066968/1שפכיםאולמי לאונרדו

312100mg/L88.00250.00שמנים ושומנים28/08/2014SO14066968/1שפכיםאולמי לאונרדו

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/12/2014SO14101121/1שפכיםאולמי לאונרדו

310706mg O2/L3425800כללי 30/12/2014SO14104085/1CODשפכיםאולמי לאונרדו

30/12/2014SO14104085/1PH3120935.2010.00שפכיםאולמי לאונרדו

310708mg/L170.0400.0מוצקים מרחפים 30/12/2014SO14104085/1TSSשפכיםאולמי לאונרדו

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי30/12/2014SO14104085/1שפכיםאולמי לאונרדו

310702mg/L688כלורידים30/12/2014SO14104085/1שפכיםאולמי לאונרדו

AA310713mg/L371- נתרן30/12/2014SO14104085/1שפכיםאולמי לאונרדו

312100mg/L96.00250.00שמנים ושומנים30/12/2014SO14104085/1שפכיםאולמי לאונרדו

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/10/2014SO14080711/1שפכיםאולמי קליפסו

310704mg/L165COD/BOD>4כללי 23/03/2014SO14021784/1BODשפכיםאטליז סמי

310706mg O2/L830800כללי 23/03/2014SO14021784/1CODשפכיםאטליז סמי

23/03/2014SO14021784/1PH3120936.5010.00שפכיםאטליז סמי

310708mg/L60.0400.0מוצקים מרחפים 23/03/2014SO14021784/1TSSשפכיםאטליז סמי

310723mg/L11.80015.000זרחן כללי23/03/2014SO14021784/1שפכיםאטליז סמי

310719mg/L120.0(MERCK)חנקן כללי23/03/2014SO14021784/1שפכיםאטליז סמי

310750mg/L103.050.0(TKN)חנקן קלדהל 23/03/2014SO14021784/1שפכיםאטליז סמי

310702mg/L354כלורידים23/03/2014SO14021784/1שפכיםאטליז סמי

AA310713mg/L201- נתרן23/03/2014SO14021784/1שפכיםאטליז סמי

310731mg/L14.00250.00שומנים23/03/2014SO14021784/1שפכיםאטליז סמי

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי23/03/2014SO14021784/1שפכיםאטליז סמי

310704mg/L230COD/BOD>4כללי 21/10/2014SO14080576/1BODשפכיםאטליז סמי

310706mg O2/L650800כללי 21/10/2014SO14080576/1CODשפכיםאטליז סמי

21/10/2014SO14080576/1PH3120936.6510.00שפכיםאטליז סמי

310708mg/L190.0400.0מוצקים מרחפים 21/10/2014SO14080576/1TSSשפכיםאטליז סמי

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/10/2014SO14080576/1שפכיםאטליז סמי

310723mg/L15.20015.000זרחן כללי21/10/2014SO14080576/1שפכיםאטליז סמי

310719mg/L131.0(MERCK)חנקן כללי21/10/2014SO14080576/1שפכיםאטליז סמי

310750mg/L135.050.0(TKN)חנקן קלדהל 21/10/2014SO14080576/1שפכיםאטליז סמי

310702mg/L387כלורידים21/10/2014SO14080576/1שפכיםאטליז סמי

AA310713mg/L226- נתרן21/10/2014SO14080576/1שפכיםאטליז סמי

310731mg/L30.00250.00שומנים21/10/2014SO14080576/1שפכיםאטליז סמי

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי21/10/2014SO14080576/1שפכיםאטליז סמי

310704mg/L60COD/BOD>4כללי 19/06/2014SO14045308/1BODשפכיםאטליז סמי

310706mg O2/L290800כללי 19/06/2014SO14045308/1CODשפכיםאטליז סמי

19/06/2014SO14045308/1PH3120936.5010.00שפכיםאטליז סמי

310708mg/L60.0400.0מוצקים מרחפים 19/06/2014SO14045308/1TSSשפכיםאטליז סמי

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי19/06/2014SO14045308/1שפכיםאטליז סמי

310723mg/L13.50015.000זרחן כללי19/06/2014SO14045308/1שפכיםאטליז סמי

310719mg/L134.0(MERCK)חנקן כללי19/06/2014SO14045308/1שפכיםאטליז סמי

310750mg/L130.050.0(TKN)חנקן קלדהל 19/06/2014SO14045308/1שפכיםאטליז סמי

310702mg/L405כלורידים19/06/2014SO14045308/1שפכיםאטליז סמי

AA310713mg/L233- נתרן19/06/2014SO14045308/1שפכיםאטליז סמי

310731mg/L18.00250.00שומנים19/06/2014SO14045308/1שפכיםאטליז סמי

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי19/06/2014SO14045308/1שפכיםאטליז סמי

310704mg/L1155COD/BOD>4כללי 28/08/2014SO14066933/1BODשפכיםבית הלאפה

310706mg O2/L2190800כללי 28/08/2014SO14066933/1CODשפכיםבית הלאפה

28/08/2014SO14066933/1PH3120936.0010.00שפכיםבית הלאפה

310708mg/L620.0400.0מוצקים מרחפים 28/08/2014SO14066933/1TSSשפכיםבית הלאפה

310738mg/L33.5040.00דטרגנט אניוני28/08/2014SO14066933/1שפכיםבית הלאפה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי28/08/2014SO14066933/1שפכיםבית הלאפה

310702mg/L397כלורידים28/08/2014SO14066933/1שפכיםבית הלאפה

AA310713mg/L230- נתרן28/08/2014SO14066933/1שפכיםבית הלאפה

312100mg/L391.00250.00שמנים ושומנים28/08/2014SO14066933/1שפכיםבית הלאפה

310704mg/L620COD/BOD>4כללי 21/12/2014SO14101270/1BODשפכיםבית הלאפה

310706mg O2/L1045800כללי 21/12/2014SO14101270/1CODשפכיםבית הלאפה

21/12/2014SO14101270/1PH3120936.3510.00שפכיםבית הלאפה

310708mg/L215.0400.0מוצקים מרחפים 21/12/2014SO14101270/1TSSשפכיםבית הלאפה

310738mg/L33.0040.00דטרגנט אניוני21/12/2014SO14101270/1שפכיםבית הלאפה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/12/2014SO14101270/1שפכיםבית הלאפה

310702mg/L289כלורידים21/12/2014SO14101270/1שפכיםבית הלאפה

AA310713mg/L174- נתרן21/12/2014SO14101270/1שפכיםבית הלאפה

312100mg/L98.00250.00שמנים ושומנים21/12/2014SO14101270/1שפכיםבית הלאפה

310704mg/L655COD/BOD>4כללי 07/05/2014SO14032655/1BODשפכיםבית הלאפה

310706mg O2/L1270800כללי 07/05/2014SO14032655/1CODשפכיםבית הלאפה

07/05/2014SO14032655/1PH3107016.0110.00שפכיםבית הלאפה



07/05/2014SO14032655/1PH3120936.1510.00שפכיםבית הלאפה

310708mg/L250.0400.0מוצקים מרחפים 07/05/2014SO14032655/1TSSשפכיםבית הלאפה

310738mg/L61.5040.00דטרגנט אניוני07/05/2014SO14032655/1שפכיםבית הלאפה

310702mg/L244כלורידים07/05/2014SO14032655/1שפכיםבית הלאפה

AA310713mg/L144- נתרן07/05/2014SO14032655/1שפכיםבית הלאפה

312100mg/L135.00250.00שמנים ושומנים07/05/2014SO14032655/1שפכיםבית הלאפה

310706mg O2/L1210800כללי 04/03/2014SO14016795/1CODשפכיםנרל מילס'ג

04/03/2014SO14016795/1PH3120937.8010.00שפכיםנרל מילס'ג

310708mg/L605.0400.0מוצקים מרחפים 04/03/2014SO14016795/1TSSשפכיםנרל מילס'ג

310723mg/L14.20015.000זרחן כללי04/03/2014SO14016795/1שפכיםנרל מילס'ג

310719mg/L120.0(MERCK)חנקן כללי04/03/2014SO14016795/1שפכיםנרל מילס'ג

310750mg/L115.050.0(TKN)חנקן קלדהל 04/03/2014SO14016795/1שפכיםנרל מילס'ג

310702mg/L264כלורידים04/03/2014SO14016795/1שפכיםנרל מילס'ג

AA310713mg/L158- נתרן04/03/2014SO14016795/1שפכיםנרל מילס'ג

312100mg/L67.00250.00שמנים ושומנים04/03/2014SO14016795/1שפכיםנרל מילס'ג

310706mg O2/L1035800כללי 17/06/2014SO14044371/1CODשפכיםנרל מילס'ג

17/06/2014SO14044371/1PH3120937.7410.00שפכיםנרל מילס'ג

310708mg/L740.0400.0מוצקים מרחפים 17/06/2014SO14044371/1TSSשפכיםנרל מילס'ג

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי17/06/2014SO14044371/1שפכיםנרל מילס'ג

310723mg/L11.20015.000זרחן כללי17/06/2014SO14044371/1שפכיםנרל מילס'ג

310719mg/L68.0(MERCK)חנקן כללי17/06/2014SO14044371/1שפכיםנרל מילס'ג

310750mg/L63.050.0(TKN)חנקן קלדהל 17/06/2014SO14044371/1שפכיםנרל מילס'ג

310702mg/L240כלורידים17/06/2014SO14044371/1שפכיםנרל מילס'ג

AA310713mg/L127- נתרן17/06/2014SO14044371/1שפכיםנרל מילס'ג

312100mg/L108.00250.00שמנים ושומנים17/06/2014SO14044371/1שפכיםנרל מילס'ג

310706mg O2/L210800כללי 18/12/2014SO14100771/1CODשפכיםנרל מילס'ג

18/12/2014SO14100771/1PH3120937.2410.00שפכיםנרל מילס'ג

310708mg/L115.0400.0מוצקים מרחפים 18/12/2014SO14100771/1TSSשפכיםנרל מילס'ג

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי18/12/2014SO14100771/1שפכיםנרל מילס'ג

310723mg/L25.00015.000זרחן כללי18/12/2014SO14100771/1שפכיםנרל מילס'ג

310719mg/L35.0(MERCK)חנקן כללי18/12/2014SO14100771/1שפכיםנרל מילס'ג

310750mg/L32.050.0(TKN)חנקן קלדהל 18/12/2014SO14100771/1שפכיםנרל מילס'ג

310702mg/L56כלורידים18/12/2014SO14100771/1שפכיםנרל מילס'ג

AA310713mg/L66- נתרן18/12/2014SO14100771/1שפכיםנרל מילס'ג

312100mg/L13.00250.00שמנים ושומנים18/12/2014SO14100771/1שפכיםנרל מילס'ג

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע27/11/2014SO14093397/1שפכיםדביט סמיר

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/12/2014SO14104518/1שפכיםדביט סמיר

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/10/2014SO14080709/1שפכיםדביט סמיר

310706mg O2/L4445800כללי 17/06/2014SO14044376/1CODשפכיםדור אלון דוכיפת

17/06/2014SO14044376/1MTBE312115µg/L294.300שפכיםדור אלון דוכיפת

17/06/2014SO14044376/1PH3120937.5110.00שפכיםדור אלון דוכיפת

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי17/06/2014SO14044376/1שפכיםדור אלון דוכיפת

310706mg O2/L415800כללי 31/12/2014SO14104512/1CODשפכיםדור אלון דוכיפת

ראה פרשנות31/12/2014SO14104512/1MTBE312115שפכיםדור אלון דוכיפת

31/12/2014SO14104512/1PH3120937.1010.00שפכיםדור אלון דוכיפת

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי31/12/2014SO14104512/1שפכיםדור אלון דוכיפת

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי31/12/2014SO14104512/1שפכיםדור אלון דוכיפת

ICP-Zn312226mg/L6.0303.000 אבץ 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Al312179mg/L15.60025.000 אלומיניום 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-K312181mg/L14.800 אשלגן 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-B312001mg/L0.3501.500 בורון 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Fe312221mg/L58.700 ברזל 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Ba312183mg/L1.770 בריום 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-S312185mg/L47.400 גופרית 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-V312223mg/L0.0600.500 ונדיום 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-P312222mg/L3.46015.000 זרחן 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Ti312186mg/L0.720 טיטניום 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Cr312189mg/L0.220 כרום 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Li312190mg/L0.0300.300 ליתיום 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Mg312191mg/L41.300 מגנזיום 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Mn312193mg/L0.7001.000 מנגן 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Cu312194mg/L0.3601.000 נחושת 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Ni312195mg/L0.0700.500 ניקל 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Na312203mg/L77.100 נתרן 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Sr312196mg/L0.700 סטרונציום 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Ca312197mg/L203.000 סידן 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP312005mg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Pb312200mg/L0.6400.500 עופרת 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 17/06/2014SO14044365/1#שפכיםזוקו שילובים

17/06/2014SO14044365/1PH3120937.4510.00שפכיםזוקו שילובים

310708mg/L4360.0400.0מוצקים מרחפים 17/06/2014SO14044365/1TSSשפכיםזוקו שילובים

310702mg/L193כלורידים17/06/2014SO14044365/1שפכיםזוקו שילובים

בוצעICP310712-סריקת מתכות17/06/2014SO14044365/1שפכיםזוקו שילובים

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי17/06/2014SO14044365/1שפכיםזוקו שילובים

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/12/2014SO14101120/1שפכיםזוקו שילובים

ICP-Zn312226mg/L0.1403.000 אבץ 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-K312181mg/L58.100 אשלגן 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-B312001mg/L0.3601.500 בורון 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Fe312221mg/L0.890 ברזל 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-S312185mg/L8.990 גופרית 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-P312222mg/L2.28015.000 זרחן 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Mg312191mg/L33.800 מגנזיום 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Mn312193mg/L0.0401.000 מנגן 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Cu312194mg/L< 0.0251.000 נחושת 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Ni312195mg/L0.0300.500 ניקל 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Na312203mg/L125.000 נתרן 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Sr312196mg/L0.670 סטרונציום 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Ca312197mg/L61.700 סידן 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP312005mg/L5.040 - (צורן) Si סיליקה 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע



ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 04/02/2014SO14009282/1#שפכיםמ"ינה תעשייות בע

310704mg/L100COD/BOD>4כללי 04/02/2014SO14009282/1BODשפכיםמ"ינה תעשייות בע

310706mg O2/L255800כללי 04/02/2014SO14009282/1CODשפכיםמ"ינה תעשייות בע

04/02/2014SO14009282/1PH3120936.4010.00שפכיםמ"ינה תעשייות בע

310708mg/L150.0400.0מוצקים מרחפים 04/02/2014SO14009282/1TSSשפכיםמ"ינה תעשייות בע

ראה פרשנות04/02/2014SO14009282/1GC-DOX312051שפכיםמ"ינה תעשייות בע

310738mg/L6.0040.00דטרגנט אניוני04/02/2014SO14009282/1שפכיםמ"ינה תעשייות בע

310702mg/L216כלורידים04/02/2014SO14009282/1שפכיםמ"ינה תעשייות בע

310725mg/L29.00סולפאט04/02/2014SO14009282/1שפכיםמ"ינה תעשייות בע

312282mg/L< 0.100קבלן משנה-(S-כ)סולפידים 04/02/2014SO14009282/1שפכיםמ"ינה תעשייות בע

בוצעICP310712-סריקת מתכות04/02/2014SO14009282/1שפכיםמ"ינה תעשייות בע

310704mg/L270COD/BOD>4כללי 23/03/2014SO14021783/1BODשפכיםיש בשכונה

310706mg O2/L540800כללי 23/03/2014SO14021783/1CODשפכיםיש בשכונה

23/03/2014SO14021783/1PH3120936.9810.00שפכיםיש בשכונה

310708mg/L3620.0400.0מוצקים מרחפים 23/03/2014SO14021783/1TSSשפכיםיש בשכונה

310723mg/L29.00015.000זרחן כללי23/03/2014SO14021783/1שפכיםיש בשכונה

NO2-N312009mg/L0.022חנקן חנקיתי 23/03/2014SO14021783/1שפכיםיש בשכונה

NO3-N310717mg/L< 0.50חנקן חנקתי 23/03/2014SO14021783/1שפכיםיש בשכונה

312101mg/L78.02חנקן כללי23/03/2014SO14021783/1שפכיםיש בשכונה

310750mg/L78.050.0(TKN)חנקן קלדהל 23/03/2014SO14021783/1שפכיםיש בשכונה

310702mg/L263כלורידים23/03/2014SO14021783/1שפכיםיש בשכונה

AA310713mg/L143- נתרן23/03/2014SO14021783/1שפכיםיש בשכונה

310731mg/L< 10.00250.00שומנים23/03/2014SO14021783/1שפכיםיש בשכונה

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי23/03/2014SO14021783/1שפכיםיש בשכונה

310704mg/L350COD/BOD>4כללי 19/06/2014SO14045305/1BODשפכיםיש בשכונה

310706mg O2/L1025800כללי 19/06/2014SO14045305/1CODשפכיםיש בשכונה

19/06/2014SO14045305/1PH3120938.4810.00שפכיםיש בשכונה

310708mg/L450.0400.0מוצקים מרחפים 19/06/2014SO14045305/1TSSשפכיםיש בשכונה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי19/06/2014SO14045305/1שפכיםיש בשכונה

310723mg/L20.50015.000זרחן כללי19/06/2014SO14045305/1שפכיםיש בשכונה

310719mg/L345.0(MERCK)חנקן כללי19/06/2014SO14045305/1שפכיםיש בשכונה

310750mg/L320.050.0(TKN)חנקן קלדהל 19/06/2014SO14045305/1שפכיםיש בשכונה

310702mg/L1083כלורידים19/06/2014SO14045305/1שפכיםיש בשכונה

AA310713mg/L596- נתרן19/06/2014SO14045305/1שפכיםיש בשכונה

310731mg/L23.00250.00שומנים19/06/2014SO14045305/1שפכיםיש בשכונה

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי19/06/2014SO14045305/1שפכיםיש בשכונה

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/10/2014SO14080702/1שפכיםיש בשכונה

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע27/11/2014SO14093401/1שפכיםיש בשכונה

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/12/2014SO14104520/1שפכיםיש בשכונה

310706mg O2/L855800כללי 28/05/2014SO14039134/1CODשפכיםיש בשכונה

28/05/2014SO14039134/1PH3120936.3010.00שפכיםיש בשכונה

310708mg/L450.0400.0מוצקים מרחפים 28/05/2014SO14039134/1TSSשפכיםיש בשכונה

310723mg/L7.20015.000זרחן כללי28/05/2014SO14039134/1שפכיםיש בשכונה

310719mg/L52.0(MERCK)חנקן כללי28/05/2014SO14039134/1שפכיםיש בשכונה

310750mg/L53.050.0(TKN)חנקן קלדהל 28/05/2014SO14039134/1שפכיםיש בשכונה

310702mg/L124כלורידים28/05/2014SO14039134/1שפכיםיש בשכונה

AA310713mg/L92- נתרן28/05/2014SO14039134/1שפכיםיש בשכונה

312100mg/L49.00250.00שמנים ושומנים28/05/2014SO14039134/1שפכיםיש בשכונה

310706mg O2/L1155800כללי 19/06/2014SO14045313/1CODשפכיםלאונרדו

19/06/2014SO14045313/1PH3120936.2810.00שפכיםלאונרדו

310708mg/L135.0400.0מוצקים מרחפים 19/06/2014SO14045313/1TSSשפכיםלאונרדו

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי19/06/2014SO14045313/1שפכיםלאונרדו

310702mg/L316כלורידים19/06/2014SO14045313/1שפכיםלאונרדו

AA310713mg/L238- נתרן19/06/2014SO14045313/1שפכיםלאונרדו

312100mg/L68.00250.00שמנים ושומנים19/06/2014SO14045313/1שפכיםלאונרדו

ICP-Zn312226mg/L1.0903.000 אבץ 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Al312179mg/L2.92025.000 אלומיניום 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Sb312180mg/L0.110 אנטימון 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-K312181mg/L29.900 אשלגן 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-B312001mg/L0.3601.500 בורון 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Fe312221mg/L9.660 ברזל 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ba312183mg/L0.760 בריום 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-S312185mg/L17.600 גופרית 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-P312222mg/L11.30015.000 זרחן 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ti312186mg/L0.110 טיטניום 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Hg312188mg/L1.7100.050 כספית 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Cr312189mg/L0.040 כרום 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Li312190mg/L0.0300.300 ליתיום 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Mg312191mg/L25.500 מגנזיום 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Mo312192mg/L0.1200.150 מוליבדן 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Mn312193mg/L0.1301.000 מנגן 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Cu312194mg/L0.6501.000 נחושת 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ni312195mg/L0.0300.500 ניקל 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Na312203mg/L91.900 נתרן 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Sr312196mg/L0.510 סטרונציום 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ca312197mg/L80.600 סידן 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP312005mg/L5.130 - (צורן) Si סיליקה 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Pb312200mg/L0.0400.500 עופרת 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 28/05/2014SO14039123/1#שפכיםמוסך אגד

28/05/2014SO14039123/1PH3120936.7710.00שפכיםמוסך אגד

310708mg/L115.0400.0מוצקים מרחפים 28/05/2014SO14039123/1TSSשפכיםמוסך אגד

310702mg/L188כלורידים28/05/2014SO14039123/1שפכיםמוסך אגד

בוצעICP310712-סריקת מתכות28/05/2014SO14039123/1שפכיםמוסך אגד

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי28/05/2014SO14039123/1שפכיםמוסך אגד

ICP-Zn312226mg/L5.0603.000 אבץ 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Al312179mg/L14.40025.000 אלומיניום 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-K312181mg/L9.580 אשלגן 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-B312001mg/L< 0.2001.500 בורון 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Fe312221mg/L936.000 ברזל 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ba312183mg/L5.890 בריום 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-S312185mg/L99.700 גופרית 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-V312223mg/L0.4600.500 ונדיום 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-P312222mg/L15.80015.000 זרחן 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ti312186mg/L0.430 טיטניום 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Cr312189mg/L0.390 כרום 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד



ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Mg312191mg/L22.400 מגנזיום 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Mn312193mg/L6.6601.000 מנגן 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Cu312194mg/L2.2801.000 נחושת 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ni312195mg/L0.3800.500 ניקל 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Na312203mg/L48.300 נתרן 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Sr312196mg/L0.780 סטרונציום 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ca312197mg/L151.000 סידן 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP312005mg/L5.100 - (צורן) Si סיליקה 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 18/12/2014SO14100786/1#שפכיםמוסך אגד

18/12/2014SO14100786/1PH3120936.5510.00שפכיםמוסך אגד

310708mg/L39800.0400.0מוצקים מרחפים 18/12/2014SO14100786/1TSSשפכיםמוסך אגד

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי18/12/2014SO14100786/1שפכיםמוסך אגד

310702mg/L91כלורידים18/12/2014SO14100786/1שפכיםמוסך אגד

בוצעICP310712-סריקת מתכות18/12/2014SO14100786/1שפכיםמוסך אגד

310730mg/L600.0020.00שמן מינרלי18/12/2014SO14100786/1שפכיםמוסך אגד

ICP-Zn312226mg/L0.1903.000 אבץ 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-K312181mg/L34.500 אשלגן 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-B312001mg/L0.4001.500 בורון 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Fe312221mg/L3.450 ברזל 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ba312183mg/L0.150 בריום 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-S312185mg/L9.370 גופרית 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-P312222mg/L7.32015.000 זרחן 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ti312186mg/L0.030 טיטניום 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Li312190mg/L0.0500.300 ליתיום 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Mg312191mg/L23.600 מגנזיום 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Mn312193mg/L0.1901.000 מנגן 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Cu312194mg/L0.1101.000 נחושת 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Na312203mg/L107.000 נתרן 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Sr312196mg/L0.480 סטרונציום 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Ca312197mg/L76.600 סידן 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP312005mg/L6.780 - (צורן) Si סיליקה 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 14/08/2014SO14062712/1#שפכיםמוסך אגד

14/08/2014SO14062712/1PH3120936.2010.00שפכיםמוסך אגד

310708mg/L100.0400.0מוצקים מרחפים 14/08/2014SO14062712/1TSSשפכיםמוסך אגד

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי14/08/2014SO14062712/1שפכיםמוסך אגד

310702mg/L192כלורידים14/08/2014SO14062712/1שפכיםמוסך אגד

בוצעICP310712-סריקת מתכות14/08/2014SO14062712/1שפכיםמוסך אגד

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי14/08/2014SO14062712/1שפכיםמוסך אגד

ICP-Zn312226mg/L0.3103.000 אבץ 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-K312181mg/L45.700 אשלגן 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-B312001mg/L0.2401.500 בורון 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Fe312221mg/L0.740 ברזל 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Ba312183mg/L0.120 בריום 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-S312185mg/L22.800 גופרית 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-P312222mg/L5.13015.000 זרחן 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Mg312191mg/L27.500 מגנזיום 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Mn312193mg/L< 0.0251.000 מנגן 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Cu312194mg/L0.0301.000 נחושת 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Na312203mg/L102.000 נתרן 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Sr312196mg/L0.710 סטרונציום 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Ca312197mg/L68.700 סידן 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP312005mg/L4.060 - (צורן) Si סיליקה 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 23/04/2014SO14029570/1#שפכיםמוסך איציק ודיצר

23/04/2014SO14029570/1PH3120937.1510.00שפכיםמוסך איציק ודיצר

310708mg/L70.0400.0מוצקים מרחפים 23/04/2014SO14029570/1TSSשפכיםמוסך איציק ודיצר

310702mg/L138כלורידים23/04/2014SO14029570/1שפכיםמוסך איציק ודיצר

בוצעICP310712-סריקת מתכות23/04/2014SO14029570/1שפכיםמוסך איציק ודיצר

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי23/04/2014SO14029570/1שפכיםמוסך איציק ודיצר

ICP-Zn312226mg/L12.4003.000 אבץ 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Al312179mg/L63.20025.000 אלומיניום 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Sb312180mg/L0.360 אנטימון 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-K312181mg/L423.000 אשלגן 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Sn312182mg/L0.6802.000 בדיל 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-B312001mg/L3.5201.500 בורון 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Fe312221mg/L155.000 ברזל 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Ba312183mg/L7.720 בריום 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-S312185mg/L196.000 גופרית 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-V312223mg/L0.1500.500 ונדיום 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-P312222mg/L210.00015.000 זרחן 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Ti312186mg/L1.280 טיטניום 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Cr312189mg/L2.250 כרום 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Li312190mg/L0.1000.300 ליתיום 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים



ICP-Mg312191mg/L91.900 מגנזיום 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Mo312192mg/L1.9900.150 מוליבדן 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Mn312193mg/L1.4201.000 מנגן 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Cu312194mg/L5.8501.000 נחושת 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Ni312195mg/L0.3000.500 ניקל 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Na312203mg/L329.000 נתרן 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Sr312196mg/L1.480 סטרונציום 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Ca312197mg/L677.000 סידן 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP312005mg/L2.440 - (צורן) Si סיליקה 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Pb312200mg/L9.9900.500 עופרת 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Co312199mg/L0.1601.000 קובלט 29/06/2014SO14048025/1#שפכיםמוסך האחים

29/06/2014SO14048025/1PH3120936.8010.00שפכיםמוסך האחים

310708mg/L9715.0400.0מוצקים מרחפים 29/06/2014SO14048025/1TSSשפכיםמוסך האחים

בוצע312108קרוב- דיגום שפכים אקראי29/06/2014SO14048025/1שפכיםמוסך האחים

310702mg/L344כלורידים29/06/2014SO14048025/1שפכיםמוסך האחים

בוצעICP310712-סריקת מתכות29/06/2014SO14048025/1שפכיםמוסך האחים

310730mg/L372.0020.00שמן מינרלי29/06/2014SO14048025/1שפכיםמוסך האחים

ICP-Zn312226mg/L20.9003.000 אבץ 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Al312179mg/L85.40025.000 אלומיניום 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Sb312180mg/L0.380 אנטימון 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-As312204mg/L0.0300.100 ארסן 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-K312181mg/L186.000 אשלגן 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Sn312182mg/L0.8602.000 בדיל 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-B312001mg/L2.0501.500 בורון 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Fe312221mg/L201.000 ברזל 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Ba312183mg/L10.300 בריום 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-S312185mg/L174.000 גופרית 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-V312223mg/L0.1900.500 ונדיום 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-P312222mg/L154.00015.000 זרחן 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Ti312186mg/L1.900 טיטניום 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Cr312189mg/L2.090 כרום 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Li312190mg/L0.0800.300 ליתיום 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Mg312191mg/L106.000 מגנזיום 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Mo312192mg/L2.4800.150 מוליבדן 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Mn312193mg/L1.4801.000 מנגן 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Cu312194mg/L8.1301.000 נחושת 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Ni312195mg/L0.3800.500 ניקל 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Na312203mg/L235.000 נתרן 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Sr312196mg/L1.730 סטרונציום 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Ca312197mg/L771.000 סידן 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP312005mg/L2.460 - (צורן) Si סיליקה 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Pb312200mg/L8.6000.500 עופרת 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

ICP-Co312199mg/L0.1501.000 קובלט 30/12/2014SO14104107/1#שפכיםמוסך האחים

30/12/2014SO14104107/1PH3120935.6010.00שפכיםמוסך האחים

310708mg/L6720.0400.0מוצקים מרחפים 30/12/2014SO14104107/1TSSשפכיםמוסך האחים

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי30/12/2014SO14104107/1שפכיםמוסך האחים

310702mg/L174כלורידים30/12/2014SO14104107/1שפכיםמוסך האחים

בוצעICP310712-סריקת מתכות30/12/2014SO14104107/1שפכיםמוסך האחים

310730mg/L790.0020.00שמן מינרלי30/12/2014SO14104107/1שפכיםמוסך האחים

ICP-Zn312226mg/L0.5703.000 אבץ 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Al312179mg/L1.38025.000 אלומיניום 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-K312181mg/L13.000 אשלגן 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-B312001mg/L0.3501.500 בורון 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Fe312221mg/L6.060 ברזל 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Ba312183mg/L0.340 בריום 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-S312185mg/L16.500 גופרית 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-P312222mg/L2.76015.000 זרחן 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Ti312186mg/L0.110 טיטניום 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Mg312191mg/L20.900 מגנזיום 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Mo312192mg/L0.0400.150 מוליבדן 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Mn312193mg/L0.0701.000 מנגן 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Cu312194mg/L0.2301.000 נחושת 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Na312203mg/L80.200 נתרן 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Sr312196mg/L0.460 סטרונציום 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Ca312197mg/L60.300 סידן 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP312005mg/L3.460 - (צורן) Si סיליקה 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 17/06/2014SO14044372/1#שפכיםמוסך המרכז

17/06/2014SO14044372/1PH3120937.4410.00שפכיםמוסך המרכז

310708mg/L400.0400.0מוצקים מרחפים 17/06/2014SO14044372/1TSSשפכיםמוסך המרכז

310702mg/L158כלורידים17/06/2014SO14044372/1שפכיםמוסך המרכז

בוצעICP310712-סריקת מתכות17/06/2014SO14044372/1שפכיםמוסך המרכז

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי17/06/2014SO14044372/1שפכיםמוסך המרכז

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע30/12/2014SO14104119/1שפכיםמוסך המרכז

ICP-Zn312226mg/L2.5103.000 אבץ 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Al312179mg/L7.69025.000 אלומיניום 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Sb312180mg/L0.040 אנטימון 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-K312181mg/L57.300 אשלגן 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Sn312182mg/L0.1702.000 בדיל 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-B312001mg/L0.3601.500 בורון 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Fe312221mg/L28.800 ברזל 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Ba312183mg/L1.020 בריום 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-S312185mg/L43.000 גופרית 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-V312223mg/L0.0300.500 ונדיום 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-P312222mg/L16.80015.000 זרחן 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Ti312186mg/L0.390 טיטניום 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Cr312189mg/L0.090 כרום 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ



ICP-Mg312191mg/L31.400 מגנזיום 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Mo312192mg/L0.0900.150 מוליבדן 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Mn312193mg/L0.2101.000 מנגן 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Cu312194mg/L1.0601.000 נחושת 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Ni312195mg/L0.0500.500 ניקל 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Na312203mg/L123.000 נתרן 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Sr312196mg/L0.500 סטרונציום 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Ca312197mg/L102.000 סידן 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP312005mg/L6.700 - (צורן) Si סיליקה 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Pb312200mg/L0.0800.500 עופרת 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 17/06/2014SO14044373/1#שפכיםשלום.מוסך פ

17/06/2014SO14044373/1PH3120937.4110.00שפכיםשלום.מוסך פ

310708mg/L625.0400.0מוצקים מרחפים 17/06/2014SO14044373/1TSSשפכיםשלום.מוסך פ

310702mg/L240כלורידים17/06/2014SO14044373/1שפכיםשלום.מוסך פ

בוצעICP310712-סריקת מתכות17/06/2014SO14044373/1שפכיםשלום.מוסך פ

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי17/06/2014SO14044373/1שפכיםשלום.מוסך פ

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/12/2014SO14104517/1שפכיםשלום.מוסך פ

ICP-Zn312226mg/L8.9803.000 אבץ 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Al312179mg/L10.50025.000 אלומיניום 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Sb312180mg/L0.050 אנטימון 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-K312181mg/L84.900 אשלגן 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Sn312182mg/L0.0602.000 בדיל 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-B312001mg/L0.8501.500 בורון 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Fe312221mg/L40.500 ברזל 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Ba312183mg/L1.010 בריום 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-S312185mg/L87.900 גופרית 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-V312223mg/L0.0400.500 ונדיום 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-P312222mg/L350.00015.000 זרחן 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Ti312186mg/L0.360 טיטניום 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Cr312189mg/L0.140 כרום 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Li312190mg/L0.0600.300 ליתיום 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Mg312191mg/L55.100 מגנזיום 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Mo312192mg/L0.0700.150 מוליבדן 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Mn312193mg/L0.7901.000 מנגן 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Cu312194mg/L0.9101.000 נחושת 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Ni312195mg/L0.0900.500 ניקל 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Na312203mg/L180.000 נתרן 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Sr312196mg/L1.820 סטרונציום 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Ca312197mg/L731.000 סידן 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP312005mg/L8.370 - (צורן) Si סיליקה 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Pb312200mg/L0.2200.500 עופרת 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 19/06/2014SO14045309/1#שפכיםמוסך פנוס

19/06/2014SO14045309/1PH3120936.7510.00שפכיםמוסך פנוס

310708mg/L3900.0400.0מוצקים מרחפים 19/06/2014SO14045309/1TSSשפכיםמוסך פנוס

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי19/06/2014SO14045309/1שפכיםמוסך פנוס

310702mg/L261כלורידים19/06/2014SO14045309/1שפכיםמוסך פנוס

בוצעICP310712-סריקת מתכות19/06/2014SO14045309/1שפכיםמוסך פנוס

310730mg/L110.0020.00שמן מינרלי19/06/2014SO14045309/1שפכיםמוסך פנוס

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/12/2014SO14101117/1שפכיםמוסך פנוס

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע31/12/2014SO14104515/1שפכיםמוסך פנוס

ICP-Zn312226mg/L0.4503.000 אבץ 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Al312179mg/L2.56025.000 אלומיניום 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-K312181mg/L62.300 אשלגן 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-B312001mg/L0.5101.500 בורון 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Fe312221mg/L3.660 ברזל 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ba312183mg/L0.100 בריום 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-S312185mg/L34.100 גופרית 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-P312222mg/L31.50015.000 זרחן 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ti312186mg/L0.060 טיטניום 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Li312190mg/L0.0800.300 ליתיום 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Mg312191mg/L22.900 מגנזיום 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Mn312193mg/L0.2001.000 מנגן 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Cu312194mg/L0.0501.000 נחושת 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Na312203mg/L175.000 נתרן 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Sr312196mg/L0.440 סטרונציום 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ca312197mg/L62.000 סידן 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP312005mg/L10.300 - (צורן) Si סיליקה 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Pb312200mg/L0.0300.500 עופרת 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 19/06/2014SO14045311/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

19/06/2014SO14045311/1PH3120936.7710.00שפכיםד.מ.מוסך צ

310708mg/L705.0400.0מוצקים מרחפים 19/06/2014SO14045311/1TSSשפכיםד.מ.מוסך צ

בוצע312108קרוב- דיגום שפכים אקראי19/06/2014SO14045311/1שפכיםד.מ.מוסך צ

310702mg/L230כלורידים19/06/2014SO14045311/1שפכיםד.מ.מוסך צ

בוצעICP310712-סריקת מתכות19/06/2014SO14045311/1שפכיםד.מ.מוסך צ

310730mg/L49.0020.00שמן מינרלי19/06/2014SO14045311/1שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Zn312226mg/L0.4503.000 אבץ 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Al312179mg/L2.71025.000 אלומיניום 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-K312181mg/L28.900 אשלגן 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-B312001mg/L0.3501.500 בורון 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Fe312221mg/L3.810 ברזל 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ba312183mg/L0.100 בריום 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-S312185mg/L21.300 גופרית 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-P312222mg/L5.75015.000 זרחן 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ti312186mg/L0.040 טיטניום 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ



ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Li312190mg/L0.1600.300 ליתיום 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Mg312191mg/L25.700 מגנזיום 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Mo312192mg/L0.0300.150 מוליבדן 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Mn312193mg/L0.1801.000 מנגן 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Cu312194mg/L0.0801.000 נחושת 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Na312203mg/L177.000 נתרן 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Sr312196mg/L0.710 סטרונציום 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ca312197mg/L76.900 סידן 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP312005mg/L11.300 - (צורן) Si סיליקה 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Pb312200mg/L0.0400.500 עופרת 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 18/09/2014SO14073259/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

18/09/2014SO14073259/1PH3120937.0510.00שפכיםד.מ.מוסך צ

310708mg/L375.0400.0מוצקים מרחפים 18/09/2014SO14073259/1TSSשפכיםד.מ.מוסך צ

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי18/09/2014SO14073259/1שפכיםד.מ.מוסך צ

310702mg/L186כלורידים18/09/2014SO14073259/1שפכיםד.מ.מוסך צ

בוצעICP310712-סריקת מתכות18/09/2014SO14073259/1שפכיםד.מ.מוסך צ

310730mg/L186.0020.00שמן מינרלי18/09/2014SO14073259/1שפכיםד.מ.מוסך צ

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע30/12/2014SO14104117/1שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Zn312226mg/L0.3203.000 אבץ 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-K312181mg/L47.300 אשלגן 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-B312001mg/L0.2601.500 בורון 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Fe312221mg/L1.410 ברזל 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-S312185mg/L25.100 גופרית 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-P312222mg/L11.30015.000 זרחן 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Mg312191mg/L24.000 מגנזיום 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Mn312193mg/L0.0701.000 מנגן 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Cu312194mg/L0.1001.000 נחושת 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Na312203mg/L118.000 נתרן 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Sr312196mg/L0.600 סטרונציום 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Ca312197mg/L53.200 סידן 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP312005mg/L5.550 - (צורן) Si סיליקה 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 04/03/2014SO14016794/1#שפכיםד.מ.מוסך צ

04/03/2014SO14016794/1PH3120937.8010.00שפכיםד.מ.מוסך צ

310708mg/L70.0400.0מוצקים מרחפים 04/03/2014SO14016794/1TSSשפכיםד.מ.מוסך צ

310702mg/L221כלורידים04/03/2014SO14016794/1שפכיםד.מ.מוסך צ

בוצעICP310712-סריקת מתכות04/03/2014SO14016794/1שפכיםד.מ.מוסך צ

310730mg/L20.0020.00שמן מינרלי04/03/2014SO14016794/1שפכיםד.מ.מוסך צ

ד.מ.מוסך צ

ICP-Zn312226mg/L0.6703.000 אבץ 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Al312179mg/L2.53025.000 אלומיניום 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-K312181mg/L113.000 אשלגן 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-B312001mg/L0.4201.500 בורון 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Fe312221mg/L8.210 ברזל 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Ba312183mg/L0.150 בריום 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-S312185mg/L27.000 גופרית 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-P312222mg/L23.40015.000 זרחן 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Ti312186mg/L0.090 טיטניום 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Cr312189mg/L0.030 כרום 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Mg312191mg/L14.200 מגנזיום 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Mn312193mg/L0.1301.000 מנגן 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Cu312194mg/L0.1801.000 נחושת 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Na312203mg/L127.000 נתרן 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Sr312196mg/L0.210 סטרונציום 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Ca312197mg/L75.900 סידן 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP312005mg/L5.200 - (צורן) Si סיליקה 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 18/12/2014SO14100775/1#שפכיםמוסך תעבורה

18/12/2014SO14100775/1PH3120937.8010.00שפכיםמוסך תעבורה

310708mg/L130.0400.0מוצקים מרחפים 18/12/2014SO14100775/1TSSשפכיםמוסך תעבורה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי18/12/2014SO14100775/1שפכיםמוסך תעבורה

310702mg/L202כלורידים18/12/2014SO14100775/1שפכיםמוסך תעבורה

בוצעICP310712-סריקת מתכות18/12/2014SO14100775/1שפכיםמוסך תעבורה

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי18/12/2014SO14100775/1שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Zn312226mg/L0.9903.000 אבץ 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Al312179mg/L4.49025.000 אלומיניום 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-K312181mg/L108.000 אשלגן 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-B312001mg/L0.4401.500 בורון 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Fe312221mg/L13.200 ברזל 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Ba312183mg/L0.220 בריום 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-S312185mg/L25.900 גופרית 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-P312222mg/L18.50015.000 זרחן 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Ti312186mg/L0.150 טיטניום 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה



ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Cr312189mg/L0.050 כרום 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Li312190mg/L0.0400.300 ליתיום 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Mg312191mg/L22.700 מגנזיום 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Mn312193mg/L0.2101.000 מנגן 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Cu312194mg/L0.2001.000 נחושת 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Ni312195mg/L0.0300.500 ניקל 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Na312203mg/L114.000 נתרן 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Sr312196mg/L0.220 סטרונציום 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Ca312197mg/L103.000 סידן 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP312005mg/L6.750 - (צורן) Si סיליקה 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Pb312200mg/L0.0800.500 עופרת 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 18/12/2014SO14100722/1#שפכיםמוסך תעבורה

18/12/2014SO14100722/1PH3120937.4010.00שפכיםמוסך תעבורה

310708mg/L1775.0400.0מוצקים מרחפים 18/12/2014SO14100722/1TSSשפכיםמוסך תעבורה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי18/12/2014SO14100722/1שפכיםמוסך תעבורה

310702mg/L172כלורידים18/12/2014SO14100722/1שפכיםמוסך תעבורה

בוצעICP310712-סריקת מתכות18/12/2014SO14100722/1שפכיםמוסך תעבורה

310730mg/L16.0020.00שמן מינרלי18/12/2014SO14100722/1שפכיםמוסך תעבורה

ICP-Zn312226mg/L4.3603.000 אבץ 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Al312179mg/L12.80025.000 אלומיניום 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Sb312180mg/L0.180 אנטימון 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-K312181mg/L84.400 אשלגן 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Sn312182mg/L0.0802.000 בדיל 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-B312001mg/L0.9401.500 בורון 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Fe312221mg/L43.300 ברזל 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Ba312183mg/L1.840 בריום 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-S312185mg/L77.500 גופרית 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-V312223mg/L0.0700.500 ונדיום 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-P312222mg/L92.30015.000 זרחן 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Ti312186mg/L0.300 טיטניום 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Cr312189mg/L0.160 כרום 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Li312190mg/L0.1100.300 ליתיום 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Mg312191mg/L47.300 מגנזיום 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Mo312192mg/L0.2600.150 מוליבדן 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Mn312193mg/L0.7401.000 מנגן 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Cu312194mg/L4.2601.000 נחושת 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Ni312195mg/L0.0700.500 ניקל 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Na312203mg/L366.000 נתרן 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Sr312196mg/L0.730 סטרונציום 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Ca312197mg/L237.000 סידן 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP312005mg/L2.110 - (צורן) Si סיליקה 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Pb312200mg/L0.4500.500 עופרת 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 22/07/2014SO14055555/1#שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

22/07/2014SO14055555/1PH3120936.4310.00שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

310708mg/L3320.0400.0מוצקים מרחפים 22/07/2014SO14055555/1TSSשפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

310702mg/L192כלורידים22/07/2014SO14055555/1שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

בוצעICP310712-סריקת מתכות22/07/2014SO14055555/1שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

310730mg/L209.0020.00שמן מינרלי22/07/2014SO14055555/1שפכיםדרומי מול שער כניסה-  מוסך תעבורה 

ICP-Zn312226mg/L1.5603.000 אבץ 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Al312179mg/L3.34025.000 אלומיניום 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-K312181mg/L64.900 אשלגן 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-B312001mg/L0.4401.500 בורון 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Fe312221mg/L11.400 ברזל 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Ba312183mg/L0.220 בריום 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-S312185mg/L36.400 גופרית 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-P312222mg/L32.40015.000 זרחן 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Ti312186mg/L0.070 טיטניום 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Cr312189mg/L0.120 כרום 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Li312190mg/L0.0300.300 ליתיום 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Mg312191mg/L27.700 מגנזיום 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Mn312193mg/L0.2601.000 מנגן 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Cu312194mg/L0.2701.000 נחושת 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Ni312195mg/L0.0400.500 ניקל 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Na312203mg/L176.000 נתרן 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Sr312196mg/L0.480 סטרונציום 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Ca312197mg/L96.600 סידן 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP312005mg/L3.230 - (צורן) Si סיליקה 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Pb312200mg/L0.0300.500 עופרת 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 22/07/2014SO14055549/1#שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

22/07/2014SO14055549/1PH3120937.3010.00שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

310708mg/L1770.0400.0מוצקים מרחפים 22/07/2014SO14055549/1TSSשפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

310702mg/L239כלורידים22/07/2014SO14055549/1שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

בוצעICP310712-סריקת מתכות22/07/2014SO14055549/1שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

310730mg/L38.0020.00שמן מינרלי22/07/2014SO14055549/1שפכיםדרומי מזרחי שער אחורי-  מוסך תעבורה 

310706mg O2/L5705800כללי 23/04/2014SO14029576/1CODשפכיםמטעמי שולחן ערוך

23/04/2014SO14029576/1PH3107014.9410.00שפכיםמטעמי שולחן ערוך

23/04/2014SO14029576/1PH3120935.3210.00שפכיםמטעמי שולחן ערוך

310708mg/L1100.0400.0מוצקים מרחפים 23/04/2014SO14029576/1TSSשפכיםמטעמי שולחן ערוך

310702mg/L587כלורידים23/04/2014SO14029576/1שפכיםמטעמי שולחן ערוך

AA310713mg/L387- נתרן23/04/2014SO14029576/1שפכיםמטעמי שולחן ערוך

312100mg/L543.00250.00שמנים ושומנים23/04/2014SO14029576/1שפכיםמטעמי שולחן ערוך

310706mg O2/L7500800כללי 21/08/2014SO14064789/1CODשפכיםמטעמי שולחן ערוך

21/08/2014SO14064789/1PH3120934.9010.00שפכיםמטעמי שולחן ערוך

310708mg/L760.0400.0מוצקים מרחפים 21/08/2014SO14064789/1TSSשפכיםמטעמי שולחן ערוך

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/08/2014SO14064789/1שפכיםמטעמי שולחן ערוך

310702mg/L2551כלורידים21/08/2014SO14064789/1שפכיםמטעמי שולחן ערוך

AA310713mg/L1445- נתרן21/08/2014SO14064789/1שפכיםמטעמי שולחן ערוך

312100mg/L364.00250.00שמנים ושומנים21/08/2014SO14064789/1שפכיםמטעמי שולחן ערוך

310706mg O2/L4025800כללי 21/12/2014SO14101261/1CODשפכיםמטעמי שולחן ערוך

21/12/2014SO14101261/1PH3120935.2510.00שפכיםמטעמי שולחן ערוך

310708mg/L3590.0400.0מוצקים מרחפים 21/12/2014SO14101261/1TSSשפכיםמטעמי שולחן ערוך



בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/12/2014SO14101261/1שפכיםמטעמי שולחן ערוך

310702mg/L392כלורידים21/12/2014SO14101261/1שפכיםמטעמי שולחן ערוך

AA310713mg/L256- נתרן21/12/2014SO14101261/1שפכיםמטעמי שולחן ערוך

312100mg/L422.00250.00שמנים ושומנים21/12/2014SO14101261/1שפכיםמטעמי שולחן ערוך

ICP-Zn312226mg/L1.3103.000 אבץ 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Al312179mg/L9.68025.000 אלומיניום 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-K312181mg/L32.700 אשלגן 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Sn312182mg/L0.0302.000 בדיל 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-B312001mg/L0.2901.500 בורון 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Fe312221mg/L79.700 ברזל 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Ba312183mg/L0.250 בריום 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-S312185mg/L36.000 גופרית 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-V312223mg/L0.0300.500 ונדיום 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-P312222mg/L16.50015.000 זרחן 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Ti312186mg/L0.230 טיטניום 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Cr312189mg/L0.150 כרום 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Mg312191mg/L20.400 מגנזיום 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Mn312193mg/L0.6801.000 מנגן 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Cu312194mg/L0.2501.000 נחושת 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Ni312195mg/L0.3500.500 ניקל 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Na312203mg/L111.000 נתרן 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Sr312196mg/L0.600 סטרונציום 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Ca312197mg/L91.500 סידן 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP312005mg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 31/12/2014SO14104510/1#שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

310706mg O2/L1285800כללי 31/12/2014SO14104510/1CODשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

31/12/2014SO14104510/1PH3120937.4010.00שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

310708mg/L670.0400.0מוצקים מרחפים 31/12/2014SO14104510/1TSSשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

ראה פרשנות312257ככלורידים 31/12/2014SO14104510/1DOXשפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי31/12/2014SO14104510/1שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

310702mg/L202כלורידים31/12/2014SO14104510/1שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

310725mg/L33.00סולפאט31/12/2014SO14104510/1שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

310803mg/L< 1.01.0קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  31/12/2014SO14104510/1שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

בוצעICP310712-סריקת מתכות31/12/2014SO14104510/1שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי31/12/2014SO14104510/1שפכיםמ"מנשה ברוך החזקות בע

310707mg O2/L1515מומס 29/07/2014SO14057562/1CODשפכיםמסעדת חליל

29/07/2014SO14057562/1PH3120936.3410.00שפכיםמסעדת חליל

310708mg/L300.0400.0מוצקים מרחפים 29/07/2014SO14057562/1TSSשפכיםמסעדת חליל

310702mg/L704כלורידים29/07/2014SO14057562/1שפכיםמסעדת חליל

AA310713mg/L397- נתרן29/07/2014SO14057562/1שפכיםמסעדת חליל

312100mg/L83.00250.00שמנים ושומנים29/07/2014SO14057562/1שפכיםמסעדת חליל

310706mg O2/L2895800כללי 28/08/2014SO14066963/1CODשפכיםמסעדת חליל

28/08/2014SO14066963/1PH3120935.2010.00שפכיםמסעדת חליל

310708mg/L290.0400.0מוצקים מרחפים 28/08/2014SO14066963/1TSSשפכיםמסעדת חליל

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי28/08/2014SO14066963/1שפכיםמסעדת חליל

310702mg/L549כלורידים28/08/2014SO14066963/1שפכיםמסעדת חליל

AA310713mg/L323- נתרן28/08/2014SO14066963/1שפכיםמסעדת חליל

312100mg/L151.00250.00שמנים ושומנים28/08/2014SO14066963/1שפכיםמסעדת חליל

310706mg O2/L5550800כללי 31/12/2014SO14104513/1CODשפכיםמסעדת חליל

31/12/2014SO14104513/1PH3120937.1010.00שפכיםמסעדת חליל

310708mg/L1240.0400.0מוצקים מרחפים 31/12/2014SO14104513/1TSSשפכיםמסעדת חליל

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי31/12/2014SO14104513/1שפכיםמסעדת חליל

310702mg/L447כלורידים31/12/2014SO14104513/1שפכיםמסעדת חליל

AA310713mg/L292- נתרן31/12/2014SO14104513/1שפכיםמסעדת חליל

312100mg/L676.00250.00שמנים ושומנים31/12/2014SO14104513/1שפכיםמסעדת חליל

310706mg O2/L2305800כללי 23/04/2014SO14029564/1CODשפכיםה'מסעדת מהרג

23/04/2014SO14029564/1PH3120936.7010.00שפכיםה'מסעדת מהרג

310708mg/L385.0400.0מוצקים מרחפים 23/04/2014SO14029564/1TSSשפכיםה'מסעדת מהרג

310702mg/L320כלורידים23/04/2014SO14029564/1שפכיםה'מסעדת מהרג

AA310713mg/L216- נתרן23/04/2014SO14029564/1שפכיםה'מסעדת מהרג

312100mg/L185.00250.00שמנים ושומנים23/04/2014SO14029564/1שפכיםה'מסעדת מהרג

310704mg/L1695COD/BOD>4כללי 28/08/2014SO14066938/1BODשפכיםה'מסעדת מהרג

310706mg O2/L3100800כללי 28/08/2014SO14066938/1CODשפכיםה'מסעדת מהרג

28/08/2014SO14066938/1PH3120935.1010.00שפכיםה'מסעדת מהרג

310708mg/L625.0400.0מוצקים מרחפים 28/08/2014SO14066938/1TSSשפכיםה'מסעדת מהרג

310738mg/L82.0040.00דטרגנט אניוני28/08/2014SO14066938/1שפכיםה'מסעדת מהרג

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי28/08/2014SO14066938/1שפכיםה'מסעדת מהרג

310702mg/L331כלורידים28/08/2014SO14066938/1שפכיםה'מסעדת מהרג

AA310713mg/L220- נתרן28/08/2014SO14066938/1שפכיםה'מסעדת מהרג

312100mg/L193.00250.00שמנים ושומנים28/08/2014SO14066938/1שפכיםה'מסעדת מהרג

310706mg O2/L1440800כללי 21/12/2014SO14101274/1CODשפכיםה'מסעדת מהרג

21/12/2014SO14101274/1PH3120936.7010.00שפכיםה'מסעדת מהרג

310708mg/L330.0400.0מוצקים מרחפים 21/12/2014SO14101274/1TSSשפכיםה'מסעדת מהרג

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/12/2014SO14101274/1שפכיםה'מסעדת מהרג

310702mg/L208כלורידים21/12/2014SO14101274/1שפכיםה'מסעדת מהרג

AA310713mg/L129- נתרן21/12/2014SO14101274/1שפכיםה'מסעדת מהרג

312100mg/L147.00250.00שמנים ושומנים21/12/2014SO14101274/1שפכיםה'מסעדת מהרג

310704mg/L3310COD/BOD>4כללי 23/04/2014SO14029443/1BODשפכיםמסעדת סולטן

310706mg O2/L5725800כללי 23/04/2014SO14029443/1CODשפכיםמסעדת סולטן

23/04/2014SO14029443/1PH3120936.2010.00שפכיםמסעדת סולטן

310708mg/L2770.0400.0מוצקים מרחפים 23/04/2014SO14029443/1TSSשפכיםמסעדת סולטן

310738mg/L34.0040.00דטרגנט אניוני23/04/2014SO14029443/1שפכיםמסעדת סולטן

310702mg/L202כלורידים23/04/2014SO14029443/1שפכיםמסעדת סולטן

AA310713mg/L119- נתרן23/04/2014SO14029443/1שפכיםמסעדת סולטן

312100mg/L1860.00250.00שמנים ושומנים23/04/2014SO14029443/1שפכיםמסעדת סולטן

310704mg/L15510COD/BOD>4כללי 21/12/2014SO14101264/1BODשפכיםמסעדת סולטן

310706mg O2/L28000800כללי 21/12/2014SO14101264/1CODשפכיםמסעדת סולטן

21/12/2014SO14101264/1PH3120934.6010.00שפכיםמסעדת סולטן

310708mg/L9680.0400.0מוצקים מרחפים 21/12/2014SO14101264/1TSSשפכיםמסעדת סולטן

310738mg/L31.8040.00דטרגנט אניוני21/12/2014SO14101264/1שפכיםמסעדת סולטן

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/12/2014SO14101264/1שפכיםמסעדת סולטן

310702mg/L289כלורידים21/12/2014SO14101264/1שפכיםמסעדת סולטן

AA310713mg/L174- נתרן21/12/2014SO14101264/1שפכיםמסעדת סולטן

312100mg/L3933.00250.00שמנים ושומנים21/12/2014SO14101264/1שפכיםמסעדת סולטן

310704mg/L12395COD/BOD>4כללי 28/08/2014SO14066928/1BODשפכיםמסעדת סולטן

310706mg O2/L24200800כללי 28/08/2014SO14066928/1CODשפכיםמסעדת סולטן

28/08/2014SO14066928/1PH3120934.7010.00שפכיםמסעדת סולטן

310708mg/L9280.0400.0מוצקים מרחפים 28/08/2014SO14066928/1TSSשפכיםמסעדת סולטן

310738mg/L99.0040.00דטרגנט אניוני28/08/2014SO14066928/1שפכיםמסעדת סולטן

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי28/08/2014SO14066928/1שפכיםמסעדת סולטן

310702mg/L259כלורידים28/08/2014SO14066928/1שפכיםמסעדת סולטן



AA310713mg/L168- נתרן28/08/2014SO14066928/1שפכיםמסעדת סולטן

312100mg/L1853.00250.00שמנים ושומנים28/08/2014SO14066928/1שפכיםמסעדת סולטן

ICP-Zn312226mg/L0.1703.000 אבץ 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-K312181mg/L9.850 אשלגן 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-B312001mg/L0.4201.500 בורון 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Fe312221mg/L0.340 ברזל 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ba312183mg/L0.140 בריום 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-S312185mg/L25.600 גופרית 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-P312222mg/L1.16015.000 זרחן 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mg312191mg/L37.600 מגנזיום 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mn312193mg/L< 0.0251.000 מנגן 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cu312194mg/L0.0301.000 נחושת 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Na312203mg/L116.000 נתרן 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sr312196mg/L1.010 סטרונציום 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ca312197mg/L91.400 סידן 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP312005mg/L5.080 - (צורן) Si סיליקה 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 04/02/2014SO14009302/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

310706mg O2/L39800כללי 04/02/2014SO14009302/1CODשפכיםמפעל נשר רמלה

04/02/2014SO14009302/1PH3120936.4510.00שפכיםמפעל נשר רמלה

310708mg/L14.0400.0מוצקים מרחפים 04/02/2014SO14009302/1TSSשפכיםמפעל נשר רמלה

310738mg/L0.6140.00דטרגנט אניוני04/02/2014SO14009302/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310702mg/L202כלורידים04/02/2014SO14009302/1שפכיםמפעל נשר רמלה

312282mg/L< 0.100קבלן משנה-(S-כ)סולפידים 04/02/2014SO14009302/1שפכיםמפעל נשר רמלה

בוצעICP310712-סריקת מתכות04/02/2014SO14009302/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי04/02/2014SO14009302/1שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Zn312226mg/L0.2403.000 אבץ 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-K312181mg/L14.500 אשלגן 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-B312001mg/L0.2501.500 בורון 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Fe312221mg/L0.590 ברזל 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-S312185mg/L14.100 גופרית 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-P312222mg/L4.08015.000 זרחן 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mg312191mg/L23.600 מגנזיום 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mn312193mg/L0.0301.000 מנגן 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cu312194mg/L0.0401.000 נחושת 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Na312203mg/L61.300 נתרן 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sr312196mg/L0.600 סטרונציום 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ca312197mg/L64.300 סידן 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP312005mg/L5.910 - (צורן) Si סיליקה 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 22/04/2014SO14029077/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

310706mg O2/L125800כללי 22/04/2014SO14029077/1CODשפכיםמפעל נשר רמלה

22/04/2014SO14029077/1PH3120936.9710.00שפכיםמפעל נשר רמלה

310708mg/L55.0400.0מוצקים מרחפים 22/04/2014SO14029077/1TSSשפכיםמפעל נשר רמלה

310738mg/L0.7740.00דטרגנט אניוני22/04/2014SO14029077/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310702mg/L119כלורידים22/04/2014SO14029077/1שפכיםמפעל נשר רמלה

312282mg/L1.600קבלן משנה-(S-כ)סולפידים 22/04/2014SO14029077/1שפכיםמפעל נשר רמלה

בוצעICP310712-סריקת מתכות22/04/2014SO14029077/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי22/04/2014SO14029077/1שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Zn312226mg/L0.2003.000 אבץ 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-K312181mg/L20.900 אשלגן 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-B312001mg/L0.3701.500 בורון 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Fe312221mg/L0.730 ברזל 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-S312185mg/L16.100 גופרית 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-P312222mg/L2.10015.000 זרחן 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mg312191mg/L23.300 מגנזיום 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mn312193mg/L< 0.0251.000 מנגן 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cu312194mg/L0.0601.000 נחושת 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Na312203mg/L81.100 נתרן 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sr312196mg/L0.490 סטרונציום 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ca312197mg/L54.500 סידן 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP312005mg/L4.910 - (צורן) Si סיליקה 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 10/06/2014SO14042242/1#שפכיםמפעל נשר רמלה



310706mg O2/L115800כללי 10/06/2014SO14042242/1CODשפכיםמפעל נשר רמלה

10/06/2014SO14042242/1PH3120937.8010.00שפכיםמפעל נשר רמלה

310708mg/L45.0400.0מוצקים מרחפים 10/06/2014SO14042242/1TSSשפכיםמפעל נשר רמלה

310738mg/L0.2340.00דטרגנט אניוני10/06/2014SO14042242/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310702mg/L185כלורידים10/06/2014SO14042242/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310803mg/L< 0.11.0קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  10/06/2014SO14042242/1שפכיםמפעל נשר רמלה

בוצעICP310712-סריקת מתכות10/06/2014SO14042242/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי10/06/2014SO14042242/1שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Zn312226mg/L0.0803.000 אבץ 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-K312181mg/L25.700 אשלגן 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-B312001mg/L0.4501.500 בורון 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Fe312221mg/L0.370 ברזל 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ba312183mg/L0.130 בריום 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-S312185mg/L35.100 גופרית 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-P312222mg/L2.04015.000 זרחן 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mg312191mg/L46.900 מגנזיום 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mn312193mg/L< 0.0251.000 מנגן 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cu312194mg/L0.0301.000 נחושת 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Na312203mg/L185.000 נתרן 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sr312196mg/L0.910 סטרונציום 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ca312197mg/L98.800 סידן 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP312005mg/L7.340 - (צורן) Si סיליקה 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 14/08/2014SO14062713/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

310706mg O2/L30800כללי 14/08/2014SO14062713/1CODשפכיםמפעל נשר רמלה

14/08/2014SO14062713/1PH3120936.0210.00שפכיםמפעל נשר רמלה

310708mg/L12.0400.0מוצקים מרחפים 14/08/2014SO14062713/1TSSשפכיםמפעל נשר רמלה

310738mg/L2.2040.00דטרגנט אניוני14/08/2014SO14062713/1שפכיםמפעל נשר רמלה

312095mg/L< 0.101.00דטרגנט נוניוני14/08/2014SO14062713/1שפכיםמפעל נשר רמלה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי14/08/2014SO14062713/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310702mg/L409כלורידים14/08/2014SO14062713/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310803mg/L< 1.01.0קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  14/08/2014SO14062713/1שפכיםמפעל נשר רמלה

בוצעICP310712-סריקת מתכות14/08/2014SO14062713/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי14/08/2014SO14062713/1שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Zn312226mg/L0.0803.000 אבץ 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-K312181mg/L31.900 אשלגן 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-B312001mg/L0.4301.500 בורון 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Fe312221mg/L1.170 ברזל 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-S312185mg/L41.400 גופרית 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-P312222mg/L2.59015.000 זרחן 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Li312190mg/L0.0400.300 ליתיום 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mg312191mg/L51.300 מגנזיום 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mn312193mg/L< 0.0251.000 מנגן 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cu312194mg/L< 0.0251.000 נחושת 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Na312203mg/L226.000 נתרן 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sr312196mg/L1.440 סטרונציום 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ca312197mg/L147.000 סידן 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP312005mg/L7.090 - (צורן) Si סיליקה 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 18/12/2014SO14100754/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

310706mg O2/L355800כללי 18/12/2014SO14100754/1CODשפכיםמפעל נשר רמלה

18/12/2014SO14100754/1PH3120937.6510.00שפכיםמפעל נשר רמלה

310708mg/L105.0400.0מוצקים מרחפים 18/12/2014SO14100754/1TSSשפכיםמפעל נשר רמלה

310738mg/L12.4040.00דטרגנט אניוני18/12/2014SO14100754/1שפכיםמפעל נשר רמלה

312095mg/L0.411.00דטרגנט נוניוני18/12/2014SO14100754/1שפכיםמפעל נשר רמלה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי18/12/2014SO14100754/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310702mg/L370כלורידים18/12/2014SO14100754/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310803mg/L< 1.01.0קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  18/12/2014SO14100754/1שפכיםמפעל נשר רמלה

בוצעICP310712-סריקת מתכות18/12/2014SO14100754/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי18/12/2014SO14100754/1שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Zn312226mg/L0.0403.000 אבץ 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-K312181mg/L6.970 אשלגן 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-B312001mg/L1.0201.500 בורון 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Fe312221mg/L0.230 ברזל 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-S312185mg/L20.700 גופרית 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-P312222mg/L1.30015.000 זרחן 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mg312191mg/L11.600 מגנזיום 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Mn312193mg/L< 0.0251.000 מנגן 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה



ICP-Cu312194mg/L< 0.0251.000 נחושת 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Na312203mg/L57.700 נתרן 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Sr312196mg/L0.330 סטרונציום 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Ca312197mg/L80.900 סידן 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP312005mg/L2.570 - (צורן) Si סיליקה 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 21/10/2014SO14080634/1#שפכיםמפעל נשר רמלה

310706mg O2/L35800כללי 21/10/2014SO14080634/1CODשפכיםמפעל נשר רמלה

21/10/2014SO14080634/1PH3120937.2510.00שפכיםמפעל נשר רמלה

310708mg/L6.0400.0מוצקים מרחפים 21/10/2014SO14080634/1TSSשפכיםמפעל נשר רמלה

310738mg/L1.9040.00דטרגנט אניוני21/10/2014SO14080634/1שפכיםמפעל נשר רמלה

312095mg/L< 0.101.00דטרגנט נוניוני21/10/2014SO14080634/1שפכיםמפעל נשר רמלה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/10/2014SO14080634/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310702mg/L79כלורידים21/10/2014SO14080634/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310726mg/L< 0.11.0סולפיד מומס21/10/2014SO14080634/1שפכיםמפעל נשר רמלה

בוצעICP310712-סריקת מתכות21/10/2014SO14080634/1שפכיםמפעל נשר רמלה

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי21/10/2014SO14080634/1שפכיםמפעל נשר רמלה

ICP-Zn312226mg/L0.7303.000 אבץ 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-K312181mg/L34.200 אשלגן 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-B312001mg/L0.3201.500 בורון 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Fe312221mg/L1.190 ברזל 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-S312185mg/L27.900 גופרית 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-P312222mg/L10.50015.000 זרחן 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Mg312191mg/L30.000 מגנזיום 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Mn312193mg/L0.0501.000 מנגן 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Cu312194mg/L0.0401.000 נחושת 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Na312203mg/L123.000 נתרן 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Sr312196mg/L0.780 סטרונציום 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ca312197mg/L71.700 סידן 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP312005mg/L3.870 - (צורן) Si סיליקה 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 04/05/2014SO14032234/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310706mg O2/L1435800כללי 04/05/2014SO14032234/1CODשפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

04/05/2014SO14032234/1PH3120936.7810.00שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310708mg/L625.0400.0מוצקים מרחפים 04/05/2014SO14032234/1TSSשפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310738mg/L26.6040.00דטרגנט אניוני04/05/2014SO14032234/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310702mg/L240כלורידים04/05/2014SO14032234/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

312282mg/L< 0.100קבלן משנה-(S-כ)סולפידים 04/05/2014SO14032234/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

בוצעICP310712-סריקת מתכות04/05/2014SO14032234/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310731mg/L24.00250.00שומנים04/05/2014SO14032234/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי04/05/2014SO14032234/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Zn312226mg/L0.2303.000 אבץ 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-K312181mg/L25.400 אשלגן 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-B312001mg/L< 0.2001.500 בורון 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Fe312221mg/L0.560 ברזל 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-S312185mg/L22.200 גופרית 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-P312222mg/L4.12015.000 זרחן 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Mg312191mg/L23.500 מגנזיום 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Mn312193mg/L< 0.0251.000 מנגן 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Cu312194mg/L< 0.0251.000 נחושת 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Na312203mg/L105.000 נתרן 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Sr312196mg/L0.480 סטרונציום 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ca312197mg/L45.300 סידן 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP312005mg/L4.670 - (צורן) Si סיליקה 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 14/08/2014SO14062709/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310706mg O2/L320800כללי 14/08/2014SO14062709/1CODשפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

14/08/2014SO14062709/1PH3120936.8010.00שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310708mg/L255.0400.0מוצקים מרחפים 14/08/2014SO14062709/1TSSשפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310738mg/L32.4040.00דטרגנט אניוני14/08/2014SO14062709/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

312095mg/L1.771.00דטרגנט נוניוני14/08/2014SO14062709/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310702mg/L219כלורידים14/08/2014SO14062709/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310803mg/L< 1.01.0קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  14/08/2014SO14062709/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

בוצעICP310712-סריקת מתכות14/08/2014SO14062709/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310731mg/L17.00250.00שומנים14/08/2014SO14062709/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי14/08/2014SO14062709/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/12/2014SO14101119/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Zn312226mg/L0.3903.000 אבץ 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-K312181mg/L38.300 אשלגן 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-B312001mg/L0.2501.500 בורון 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Fe312221mg/L1.310 ברזל 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ba312183mg/L0.120 בריום 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 



ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-S312185mg/L33.800 גופרית 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-P312222mg/L15.00015.000 זרחן 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Mg312191mg/L32.900 מגנזיום 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Mn312193mg/L0.0601.000 מנגן 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Cu312194mg/L0.0301.000 נחושת 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Na312203mg/L285.000 נתרן 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Sr312196mg/L1.010 סטרונציום 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Ca312197mg/L99.900 סידן 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP312005mg/L5.740 - (צורן) Si סיליקה 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 31/12/2014SO14104497/1#שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310706mg O2/L705800כללי 31/12/2014SO14104497/1CODשפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

31/12/2014SO14104497/1PH3120936.8010.00שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310708mg/L400.0400.0מוצקים מרחפים 31/12/2014SO14104497/1TSSשפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310738mg/L59.0040.00דטרגנט אניוני31/12/2014SO14104497/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי31/12/2014SO14104497/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310702mg/L538כלורידים31/12/2014SO14104497/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310803mg/L1.11.0קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  31/12/2014SO14104497/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

בוצעICP310712-סריקת מתכות31/12/2014SO14104497/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310731mg/L22.00250.00שומנים31/12/2014SO14104497/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי31/12/2014SO14104497/1שפכיםגדיר הנדסה- משטרת ישראל 

310706mg O2/L400800כללי 18/12/2014SO14100791/1CODשפכיםן"דלק נדל. נכסי רמלה ת

ראה פרשנות18/12/2014SO14100791/1MTBE312115שפכיםן"דלק נדל. נכסי רמלה ת

18/12/2014SO14100791/1PH3120937.3510.00שפכיםן"דלק נדל. נכסי רמלה ת

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי18/12/2014SO14100791/1שפכיםן"דלק נדל. נכסי רמלה ת

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי18/12/2014SO14100791/1שפכיםן"דלק נדל. נכסי רמלה ת

310706mg O2/L8350800כללי 13/05/2014SO14034610/1CODשפכיםן"דלק נדל. נכסי רמלה ת

ראה פרשנות13/05/2014SO14034610/1MTBE312115שפכיםן"דלק נדל. נכסי רמלה ת

13/05/2014SO14034610/1PH3120937.1510.00שפכיםן"דלק נדל. נכסי רמלה ת

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי13/05/2014SO14034610/1שפכיםן"דלק נדל. נכסי רמלה ת

310706mg O2/L720800כללי 17/06/2014SO14044374/1CODשפכיםהרצל' סונול שד

17/06/2014SO14044374/1MTBE312115µg/L55.100שפכיםהרצל' סונול שד

17/06/2014SO14044374/1PH3120937.2410.00שפכיםהרצל' סונול שד

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי17/06/2014SO14044374/1שפכיםהרצל' סונול שד

310706mg O2/L470800כללי 30/12/2014SO14104111/1CODשפכיםהרצל' סונול שד

ראה פרשנות30/12/2014SO14104111/1MTBE312115שפכיםהרצל' סונול שד

30/12/2014SO14104111/1PH3120937.3010.00שפכיםהרצל' סונול שד

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי30/12/2014SO14104111/1שפכיםהרצל' סונול שד

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי30/12/2014SO14104111/1שפכיםהרצל' סונול שד

310704mg/L2326COD/BOD>4כללי 29/06/2014SO14048023/1BODשפכיםסופר יוחננוף

310706mg O2/L5025800כללי 29/06/2014SO14048023/1CODשפכיםסופר יוחננוף

29/06/2014SO14048023/1PH3120936.3810.00שפכיםסופר יוחננוף

310708mg/L1245.0400.0מוצקים מרחפים 29/06/2014SO14048023/1TSSשפכיםסופר יוחננוף

בוצע312108קרוב- דיגום שפכים אקראי29/06/2014SO14048023/1שפכיםסופר יוחננוף

310723mg/L32.30015.000זרחן כללי29/06/2014SO14048023/1שפכיםסופר יוחננוף

310719mg/L80.0(MERCK)חנקן כללי29/06/2014SO14048023/1שפכיםסופר יוחננוף

310750mg/L76.050.0(TKN)חנקן קלדהל 29/06/2014SO14048023/1שפכיםסופר יוחננוף

310702mg/L1322כלורידים29/06/2014SO14048023/1שפכיםסופר יוחננוף

AA310713mg/L824- נתרן29/06/2014SO14048023/1שפכיםסופר יוחננוף

310731mg/L669.00250.00שומנים29/06/2014SO14048023/1שפכיםסופר יוחננוף

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי29/06/2014SO14048023/1שפכיםסופר יוחננוף

310706mg O2/L1850800כללי 04/03/2014SO14016796/1CODשפכיםסלטי מונטה קרלו

04/03/2014SO14016796/1PH3120936.8010.00שפכיםסלטי מונטה קרלו

310708mg/L330.0400.0מוצקים מרחפים 04/03/2014SO14016796/1TSSשפכיםסלטי מונטה קרלו

310723mg/L7.50015.000זרחן כללי04/03/2014SO14016796/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310719mg/L54.0(MERCK)חנקן כללי04/03/2014SO14016796/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310750mg/L49.050.0(TKN)חנקן קלדהל 04/03/2014SO14016796/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310702mg/L281כלורידים04/03/2014SO14016796/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

AA310713mg/L236- נתרן04/03/2014SO14016796/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

312100mg/L226.00250.00שמנים ושומנים04/03/2014SO14016796/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310706mg O2/L4945800כללי 21/12/2014SO14101248/1CODשפכיםסלטי מונטה קרלו

21/12/2014SO14101248/1PH3120936.5010.00שפכיםסלטי מונטה קרלו

310708mg/L1045.0400.0מוצקים מרחפים 21/12/2014SO14101248/1TSSשפכיםסלטי מונטה קרלו

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/12/2014SO14101248/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310723mg/L9.00015.000זרחן כללי21/12/2014SO14101248/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310719mg/L24.0(MERCK)חנקן כללי21/12/2014SO14101248/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310750mg/L25.050.0(TKN)חנקן קלדהל 21/12/2014SO14101248/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310702mg/L185כלורידים21/12/2014SO14101248/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

AA310713mg/L124- נתרן21/12/2014SO14101248/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

312100mg/L900.00250.00שמנים ושומנים21/12/2014SO14101248/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310706mg O2/L2885800כללי 09/09/2014SO14070214/1CODשפכיםסלטי מונטה קרלו

09/09/2014SO14070214/1PH3120936.0010.00שפכיםסלטי מונטה קרלו

310708mg/L220.0400.0מוצקים מרחפים 09/09/2014SO14070214/1TSSשפכיםסלטי מונטה קרלו

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי09/09/2014SO14070214/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310723mg/L8.80015.000זרחן כללי09/09/2014SO14070214/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310719mg/L39.0(MERCK)חנקן כללי09/09/2014SO14070214/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310750mg/L43.050.0(TKN)חנקן קלדהל 09/09/2014SO14070214/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310702mg/L417כלורידים09/09/2014SO14070214/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

AA310713mg/L316- נתרן09/09/2014SO14070214/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

312100mg/L104.00250.00שמנים ושומנים09/09/2014SO14070214/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310706mg O2/L7640800כללי 17/06/2014SO14044368/1CODשפכיםסלטי מונטה קרלו

17/06/2014SO14044368/1PH3120938.9010.00שפכיםסלטי מונטה קרלו

310708mg/L1715.0400.0מוצקים מרחפים 17/06/2014SO14044368/1TSSשפכיםסלטי מונטה קרלו

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי17/06/2014SO14044368/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310723mg/L10.00015.000זרחן כללי17/06/2014SO14044368/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310719mg/L25.0(MERCK)חנקן כללי17/06/2014SO14044368/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310750mg/L20.050.0(TKN)חנקן קלדהל 17/06/2014SO14044368/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310702mg/L230כלורידים17/06/2014SO14044368/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

AA310713mg/L180- נתרן17/06/2014SO14044368/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

312100mg/L944.00250.00שמנים ושומנים17/06/2014SO14044368/1שפכיםסלטי מונטה קרלו

310706mg O2/L9760800כללי 17/06/2014SO14044366/1CODשפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

17/06/2014SO14044366/1PH3107015.0010.00שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

17/06/2014SO14044366/1PH3120935.5710.00שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310708mg/L2870.0400.0מוצקים מרחפים 17/06/2014SO14044366/1TSSשפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310723mg/L82.00015.000זרחן כללי17/06/2014SO14044366/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310718mg/L47.30(MERCK)חנקן אמוניאקלי17/06/2014SO14044366/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310750mg/L459.050.0(TKN)חנקן קלדהל 17/06/2014SO14044366/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310702mg/L5747כלורידים17/06/2014SO14044366/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

AA310713mg/L3117- נתרן17/06/2014SO14044366/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

312100mg/L1079.00250.00שמנים ושומנים17/06/2014SO14044366/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 



310706mg O2/L2515800כללי 27/11/2014SO14093403/1CODשפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

27/11/2014SO14093403/1PH3120938.2010.00שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310708mg/L315.0400.0מוצקים מרחפים 27/11/2014SO14093403/1TSSשפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי27/11/2014SO14093403/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310723mg/L13.00015.000זרחן כללי27/11/2014SO14093403/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310719mg/L50.0(MERCK)חנקן כללי27/11/2014SO14093403/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310750mg/L50.050.0(TKN)חנקן קלדהל 27/11/2014SO14093403/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310702mg/L758כלורידים27/11/2014SO14093403/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

AA310713mg/L690- נתרן27/11/2014SO14093403/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

312100mg/L256.00250.00שמנים ושומנים27/11/2014SO14093403/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310706mg O2/L4365800כללי 21/12/2014SO14101237/1CODשפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

21/12/2014SO14101237/1PH3120936.0010.00שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310708mg/L540.0400.0מוצקים מרחפים 21/12/2014SO14101237/1TSSשפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/12/2014SO14101237/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310723mg/L13.00015.000זרחן כללי21/12/2014SO14101237/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310719mg/L54.0(MERCK)חנקן כללי21/12/2014SO14101237/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310750mg/L51.050.0(TKN)חנקן קלדהל 21/12/2014SO14101237/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

312273mg/L829.00(IC-ב)-Clכלוריד 21/12/2014SO14101237/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

AA310713mg/L768- נתרן21/12/2014SO14101237/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

312278mg/L50.900(IC-ב)SO4-2סולפאט 21/12/2014SO14101237/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

312100mg/L453.00250.00שמנים ושומנים21/12/2014SO14101237/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310706mg O2/L7800800כללי 22/04/2014SO14029075/1CODשפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

22/04/2014SO14029075/1PH3107015.7110.00שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

22/04/2014SO14029075/1PH3120935.5510.00שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310708mg/L1110.0400.0מוצקים מרחפים 22/04/2014SO14029075/1TSSשפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310723mg/L85.60015.000זרחן כללי22/04/2014SO14029075/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310719mg/L500.0(MERCK)חנקן כללי22/04/2014SO14029075/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310750mg/L485.050.0(TKN)חנקן קלדהל 22/04/2014SO14029075/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310702mg/L5776כלורידים22/04/2014SO14029075/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

AA310713mg/L3577- נתרן22/04/2014SO14029075/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

312100mg/L380.00250.00שמנים ושומנים22/04/2014SO14029075/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310706mg O2/L6325800כללי 04/02/2014SO14009279/1CODשפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

04/02/2014SO14009279/1PH3120935.6010.00שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310708mg/L1205.0400.0מוצקים מרחפים 04/02/2014SO14009279/1TSSשפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310723mg/L54.00015.000זרחן כללי04/02/2014SO14009279/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310719mg/L200.0(MERCK)חנקן כללי04/02/2014SO14009279/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310750mg/L179.050.0(TKN)חנקן קלדהל 04/02/2014SO14009279/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310702mg/L4902כלורידים04/02/2014SO14009279/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

AA310713mg/L2867- נתרן04/02/2014SO14009279/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

312100mg/L640.00250.00שמנים ושומנים04/02/2014SO14009279/1שפכים(דגים. ל.פ)סלטי שמיר 

310706mg O2/L1045800כללי 12/11/2014SO14088229/1CODשפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

12/11/2014SO14088229/1PH3120937.1510.00שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310708mg/L110.0400.0מוצקים מרחפים 12/11/2014SO14088229/1TSSשפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי12/11/2014SO14088229/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

ראה פרשנות310719mg/L(MERCK)חנקן כללי12/11/2014SO14088229/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310750mg/L80.050.0(TKN)חנקן קלדהל 12/11/2014SO14088229/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310702mg/L1460כלורידים12/11/2014SO14088229/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

AA310713mg/L1091- נתרן12/11/2014SO14088229/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310731mg/L27.00250.00שומנים12/11/2014SO14088229/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310730mg/L14.0020.00שמן מינרלי12/11/2014SO14088229/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310706mg O2/L1105800כללי 14/08/2014SO14062717/1CODשפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

14/08/2014SO14062717/1PH3120936.5010.00שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310708mg/L250.0400.0מוצקים מרחפים 14/08/2014SO14062717/1TSSשפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי14/08/2014SO14062717/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310719mg/L60.0(MERCK)חנקן כללי14/08/2014SO14062717/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310750mg/L61.050.0(TKN)חנקן קלדהל 14/08/2014SO14062717/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310702mg/L1420כלורידים14/08/2014SO14062717/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

AA310713mg/L977- נתרן14/08/2014SO14062717/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310731mg/L29.00250.00שומנים14/08/2014SO14062717/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי14/08/2014SO14062717/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310706mg O2/L780800כללי 21/12/2014SO14101278/1CODשפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

21/12/2014SO14101278/1PH3120936.9010.00שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310708mg/L145.0400.0מוצקים מרחפים 21/12/2014SO14101278/1TSSשפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/12/2014SO14101278/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310719mg/L81.0(MERCK)חנקן כללי21/12/2014SO14101278/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310750mg/L77.050.0(TKN)חנקן קלדהל 21/12/2014SO14101278/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310702mg/L983כלורידים21/12/2014SO14101278/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

AA310713mg/L768- נתרן21/12/2014SO14101278/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310731mg/L30.00250.00שומנים21/12/2014SO14101278/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי21/12/2014SO14101278/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310706mg O2/L1665800כללי 21/10/2014SO14080619/1CODשפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

21/10/2014SO14080619/1PH3120936.4010.00שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310708mg/L190.0400.0מוצקים מרחפים 21/10/2014SO14080619/1TSSשפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/10/2014SO14080619/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310719mg/L91.0(MERCK)חנקן כללי21/10/2014SO14080619/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310750mg/L101.050.0(TKN)חנקן קלדהל 21/10/2014SO14080619/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310702mg/L886כלורידים21/10/2014SO14080619/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

AA310713mg/L689- נתרן21/10/2014SO14080619/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310731mg/L76.00250.00שומנים21/10/2014SO14080619/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי21/10/2014SO14080619/1שפכיםמ"ן בע"צים אחזקות נדל. ר.ע

310706mg O2/L4815800כללי 10/06/2014SO14042249/1CODשפכיםעדן תעשיות חלווה

10/06/2014SO14042249/1PH3120936.5510.00שפכיםעדן תעשיות חלווה

310708mg/L1750.0400.0מוצקים מרחפים 10/06/2014SO14042249/1TSSשפכיםעדן תעשיות חלווה

310723mg/L45.00015.000זרחן כללי10/06/2014SO14042249/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310719mg/L170.0(MERCK)חנקן כללי10/06/2014SO14042249/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310750mg/L180.050.0(TKN)חנקן קלדהל 10/06/2014SO14042249/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310702mg/L237כלורידים10/06/2014SO14042249/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

AA310713mg/L99- נתרן10/06/2014SO14042249/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

312100mg/L160.00250.00שמנים ושומנים10/06/2014SO14042249/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310706mg O2/L9725800כללי 14/08/2014SO14062715/1CODשפכיםעדן תעשיות חלווה

14/08/2014SO14062715/1PH3120935.6010.00שפכיםעדן תעשיות חלווה

310708mg/L880.0400.0מוצקים מרחפים 14/08/2014SO14062715/1TSSשפכיםעדן תעשיות חלווה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי14/08/2014SO14062715/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310723mg/L74.00015.000זרחן כללי14/08/2014SO14062715/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310719mg/L336.0(MERCK)חנקן כללי14/08/2014SO14062715/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310750mg/L252.050.0(TKN)חנקן קלדהל 14/08/2014SO14062715/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310702mg/L251כלורידים14/08/2014SO14062715/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

AA310713mg/L255- נתרן14/08/2014SO14062715/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

312100mg/L102.00250.00שמנים ושומנים14/08/2014SO14062715/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310706mg O2/L6675800כללי 21/10/2014SO14080628/1CODשפכיםעדן תעשיות חלווה

21/10/2014SO14080628/1PH3120936.2010.00שפכיםעדן תעשיות חלווה

310708mg/L2245.0400.0מוצקים מרחפים 21/10/2014SO14080628/1TSSשפכיםעדן תעשיות חלווה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/10/2014SO14080628/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310723mg/L41.00015.000זרחן כללי21/10/2014SO14080628/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310719mg/L264.0(MERCK)חנקן כללי21/10/2014SO14080628/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310750mg/L265.050.0(TKN)חנקן קלדהל 21/10/2014SO14080628/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310702mg/L117כלורידים21/10/2014SO14080628/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

AA310713mg/L150- נתרן21/10/2014SO14080628/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

312100mg/L821.00250.00שמנים ושומנים21/10/2014SO14080628/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310706mg O2/L19875800כללי 18/12/2014SO14100782/1CODשפכיםעדן תעשיות חלווה

18/12/2014SO14100782/1PH3120936.1010.00שפכיםעדן תעשיות חלווה



310708mg/L6345.0400.0מוצקים מרחפים 18/12/2014SO14100782/1TSSשפכיםעדן תעשיות חלווה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי18/12/2014SO14100782/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310723mg/L65.00015.000זרחן כללי18/12/2014SO14100782/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310719mg/L320.0(MERCK)חנקן כללי18/12/2014SO14100782/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310750mg/L330.050.0(TKN)חנקן קלדהל 18/12/2014SO14100782/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310702mg/L135כלורידים18/12/2014SO14100782/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

AA310713mg/L88- נתרן18/12/2014SO14100782/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

312100mg/L558.00250.00שמנים ושומנים18/12/2014SO14100782/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310706mg O2/L6580800כללי 22/04/2014SO14029068/1CODשפכיםעדן תעשיות חלווה

22/04/2014SO14029068/1PH3120936.7510.00שפכיםעדן תעשיות חלווה

310708mg/L670.0400.0מוצקים מרחפים 22/04/2014SO14029068/1TSSשפכיםעדן תעשיות חלווה

310723mg/L12.80015.000זרחן כללי22/04/2014SO14029068/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310719mg/L100.0(MERCK)חנקן כללי22/04/2014SO14029068/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310750mg/L107.050.0(TKN)חנקן קלדהל 22/04/2014SO14029068/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310702mg/L164כלורידים22/04/2014SO14029068/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

AA310713mg/L103- נתרן22/04/2014SO14029068/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

312100mg/L205.00250.00שמנים ושומנים22/04/2014SO14029068/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310706mg O2/L9020800כללי 04/02/2014SO14009299/1CODשפכיםעדן תעשיות חלווה

04/02/2014SO14009299/1PH3107015.4210.00שפכיםעדן תעשיות חלווה

04/02/2014SO14009299/1PH3120935.3310.00שפכיםעדן תעשיות חלווה

310708mg/L1040.0400.0מוצקים מרחפים 04/02/2014SO14009299/1TSSשפכיםעדן תעשיות חלווה

310723mg/L88.00015.000זרחן כללי04/02/2014SO14009299/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310719mg/L270.0(MERCK)חנקן כללי04/02/2014SO14009299/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310750mg/L245.050.0(TKN)חנקן קלדהל 04/02/2014SO14009299/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

310702mg/L228כלורידים04/02/2014SO14009299/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

AA310713mg/L184- נתרן04/02/2014SO14009299/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

312100mg/L63.00250.00שמנים ושומנים04/02/2014SO14009299/1שפכיםעדן תעשיות חלווה

ICP-Zn312226mg/L0.1403.000 אבץ 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-K312181mg/L74.000 אשלגן 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-B312001mg/L0.2901.500 בורון 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Fe312221mg/L1.270 ברזל 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-S312185mg/L28.800 גופרית 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-P312222mg/L9.22015.000 זרחן 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Mg312191mg/L16.800 מגנזיום 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Mn312193mg/L0.0301.000 מנגן 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Cu312194mg/L0.0301.000 נחושת 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Na312203mg/L114.000 נתרן 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Sr312196mg/L0.470 סטרונציום 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Ca312197mg/L68.400 סידן 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP312005mg/L3.560 - (צורן) Si סיליקה 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 18/12/2014SO14100728/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

18/12/2014SO14100728/1PH3120937.6010.00שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

310708mg/L330.0400.0מוצקים מרחפים 18/12/2014SO14100728/1TSSשפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי18/12/2014SO14100728/1שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

310702mg/L215כלורידים18/12/2014SO14100728/1שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

בוצעICP310712-סריקת מתכות18/12/2014SO14100728/1שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי18/12/2014SO14100728/1שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Zn312226mg/L0.1803.000 אבץ 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Al312179mg/L1.39025.000 אלומיניום 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-K312181mg/L26.400 אשלגן 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-B312001mg/L0.7401.500 בורון 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Fe312221mg/L14.800 ברזל 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-S312185mg/L18.000 גופרית 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-P312222mg/L4.10015.000 זרחן 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Ti312186mg/L0.060 טיטניום 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Mg312191mg/L15.400 מגנזיום 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Mn312193mg/L0.0501.000 מנגן 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Cu312194mg/L0.0501.000 נחושת 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Na312203mg/L60.400 נתרן 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Sr312196mg/L0.300 סטרונציום 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Ca312197mg/L52.500 סידן 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP312005mg/L3.870 - (צורן) Si סיליקה 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 29/06/2014SO14048024/1#שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

29/06/2014SO14048024/1PH3120936.1010.00שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

310708mg/L440.0400.0מוצקים מרחפים 29/06/2014SO14048024/1TSSשפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

בוצע312108קרוב- דיגום שפכים אקראי29/06/2014SO14048024/1שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

310702mg/L123כלורידים29/06/2014SO14048024/1שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

בוצעICP310712-סריקת מתכות29/06/2014SO14048024/1שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי29/06/2014SO14048024/1שפכים(מוסך טויוטה)מ "פרס רכב השפלה בע

ICP-Zn312226mg/L0.1103.000 אבץ 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-K312181mg/L23.700 אשלגן 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-B312001mg/L0.3501.500 בורון 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Fe312221mg/L3.040 ברזל 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט



ICP-S312185mg/L23.600 גופרית 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-P312222mg/L1.36015.000 זרחן 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mg312191mg/L23.000 מגנזיום 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mn312193mg/L0.0301.000 מנגן 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cu312194mg/L< 0.0251.000 נחושת 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Na312203mg/L94.100 נתרן 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sr312196mg/L0.780 סטרונציום 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ca312197mg/L83.600 סידן 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP312005mg/L4.310 - (צורן) Si סיליקה 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 21/12/2014SO14101243/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

310706mg O2/L29800כללי 21/12/2014SO14101243/1CODשפכיםקורין יגאל רמפלט

21/12/2014SO14101243/1PH3120937.9510.00שפכיםקורין יגאל רמפלט

310708mg/L8.0400.0מוצקים מרחפים 21/12/2014SO14101243/1TSSשפכיםקורין יגאל רמפלט

ראה פרשנות312257ככלורידים 21/12/2014SO14101243/1DOXשפכיםקורין יגאל רמפלט

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/12/2014SO14101243/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

312273mg/L682.00(IC-ב)-Clכלוריד 21/12/2014SO14101243/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

312278mg/L31.300(IC-ב)SO4-2סולפאט 21/12/2014SO14101243/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

310803mg/L< 1.01.0קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  21/12/2014SO14101243/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

בוצעICP310712-סריקת מתכות21/12/2014SO14101243/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי21/12/2014SO14101243/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Zn312226mg/L29.0003.000 אבץ 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-K312181mg/L9.240 אשלגן 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-B312001mg/L< 0.2001.500 בורון 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Fe312221mg/L133.000 ברזל 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ba312183mg/L0.110 בריום 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-S312185mg/L23.300 גופרית 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-P312222mg/L2.76015.000 זרחן 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cr312189mg/L3.360 כרום 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mg312191mg/L26.300 מגנזיום 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mo312192mg/L0.0500.150 מוליבדן 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mn312193mg/L1.1701.000 מנגן 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cu312194mg/L0.6001.000 נחושת 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ni312195mg/L0.2300.500 ניקל 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Na312203mg/L166.000 נתרן 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sr312196mg/L0.730 סטרונציום 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ca312197mg/L65.300 סידן 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP312005mg/L4.420 - (צורן) Si סיליקה 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Co312199mg/L0.1801.000 קובלט 23/04/2014SO14029445/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

310706mg O2/L960800כללי 23/04/2014SO14029445/1CODשפכיםקורין יגאל רמפלט

23/04/2014SO14029445/1PH3120936.8510.00שפכיםקורין יגאל רמפלט

310708mg/L520.0400.0מוצקים מרחפים 23/04/2014SO14029445/1TSSשפכיםקורין יגאל רמפלט

312257µg/L11.00001,000ככלורידים 23/04/2014SO14029445/1DOXשפכיםקורין יגאל רמפלט

ראה נספח23/04/2014SO14029445/1GC-DOX312051שפכיםקורין יגאל רמפלט

312273mg/L305.00(IC-ב)-Clכלוריד 23/04/2014SO14029445/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

312278mg/L32.600(IC-ב)SO4-2סולפאט 23/04/2014SO14029445/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

312282mg/L< 0.100קבלן משנה-(S-כ)סולפידים 23/04/2014SO14029445/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

בוצעICP310712-סריקת מתכות23/04/2014SO14029445/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי23/04/2014SO14029445/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Zn312226mg/L0.2803.000 אבץ 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-K312181mg/L71.300 אשלגן 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-B312001mg/L0.2401.500 בורון 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Fe312221mg/L0.600 ברזל 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-S312185mg/L17.900 גופרית 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-P312222mg/L< 0.20015.000 זרחן 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mg312191mg/L22.800 מגנזיום 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mn312193mg/L< 0.0251.000 מנגן 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cu312194mg/L< 0.0251.000 נחושת 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Na312203mg/L75.700 נתרן 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sr312196mg/L0.540 סטרונציום 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ca312197mg/L49.900 סידן 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP312005mg/L4.000 - (צורן) Si סיליקה 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 29/06/2014SO14048021/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

310706mg O2/L50800כללי 29/06/2014SO14048021/1CODשפכיםקורין יגאל רמפלט

29/06/2014SO14048021/1PH3120936.2310.00שפכיםקורין יגאל רמפלט

310708mg/L5.0400.0מוצקים מרחפים 29/06/2014SO14048021/1TSSשפכיםקורין יגאל רמפלט

312257mg/L0.02171ככלורידים 29/06/2014SO14048021/1DOXשפכיםקורין יגאל רמפלט

בוצע312108קרוב- דיגום שפכים אקראי29/06/2014SO14048021/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

312273mg/L223.00(IC-ב)-Clכלוריד 29/06/2014SO14048021/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

312278mg/L39.600(IC-ב)SO4-2סולפאט 29/06/2014SO14048021/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

310803mg/L< 0.11.0קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  29/06/2014SO14048021/1שפכיםקורין יגאל רמפלט



בוצעICP310712-סריקת מתכות29/06/2014SO14048021/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי29/06/2014SO14048021/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Zn312226mg/L2.5003.000 אבץ 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-K312181mg/L228.000 אשלגן 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-B312001mg/L0.2801.500 בורון 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Fe312221mg/L4.790 ברזל 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-S312185mg/L7.300 גופרית 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-P312222mg/L< 0.20015.000 זרחן 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mg312191mg/L4.880 מגנזיום 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mn312193mg/L0.0601.000 מנגן 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cu312194mg/L< 0.0251.000 נחושת 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Na312203mg/L51.200 נתרן 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sr312196mg/L0.070 סטרונציום 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ca312197mg/L20.300 סידן 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP312005mg/L< 2.000 - (צורן) Si סיליקה 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 27/11/2014SO14093410/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

310706mg O2/L16800כללי 27/11/2014SO14093410/1CODשפכיםקורין יגאל רמפלט

27/11/2014SO14093410/1PH3120938.9010.00שפכיםקורין יגאל רמפלט

310708mg/L35.0400.0מוצקים מרחפים 27/11/2014SO14093410/1TSSשפכיםקורין יגאל רמפלט

ראה פרשנות312257ככלורידים 27/11/2014SO14093410/1DOXשפכיםקורין יגאל רמפלט

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי27/11/2014SO14093410/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

312273mg/L264.00(IC-ב)-Clכלוריד 27/11/2014SO14093410/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

312278mg/L20.300(IC-ב)SO4-2סולפאט 27/11/2014SO14093410/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

310803mg/L< 1.01.0קבלן משנה- (S-כ)סולפיד מומס  27/11/2014SO14093410/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

בוצעICP310712-סריקת מתכות27/11/2014SO14093410/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי27/11/2014SO14093410/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Zn312226mg/L5.1403.000 אבץ 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-K312181mg/L357.000 אשלגן 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-B312001mg/L0.3101.500 בורון 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Fe312221mg/L0.760 ברזל 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ba312183mg/L< 0.100 בריום 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-S312185mg/L21.500 גופרית 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-P312222mg/L< 0.20015.000 זרחן 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mg312191mg/L25.600 מגנזיום 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Mn312193mg/L0.3101.000 מנגן 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cu312194mg/L< 0.0251.000 נחושת 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Na312203mg/L134.000 נתרן 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Sr312196mg/L0.840 סטרונציום 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Ca312197mg/L56.800 סידן 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP312005mg/L4.540 - (צורן) Si סיליקה 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 09/02/2014SO14010305/1#שפכיםקורין יגאל רמפלט

310706mg O2/L45800כללי 09/02/2014SO14010305/1CODשפכיםקורין יגאל רמפלט

09/02/2014SO14010305/1PH3107017.9810.00שפכיםקורין יגאל רמפלט

09/02/2014SO14010305/1PH3120937.8010.00שפכיםקורין יגאל רמפלט

310708mg/L5.0400.0מוצקים מרחפים 09/02/2014SO14010305/1TSSשפכיםקורין יגאל רמפלט

ראה נספח09/02/2014SO14010305/1GC-DOX312051שפכיםקורין יגאל רמפלט

312273mg/L901.00(IC-ב)-Clכלוריד 09/02/2014SO14010305/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

312278mg/L48.100(IC-ב)SO4-2סולפאט 09/02/2014SO14010305/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

312282mg/L< 0.100קבלן משנה-(S-כ)סולפידים 09/02/2014SO14010305/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

בוצעICP310712-סריקת מתכות09/02/2014SO14010305/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי09/02/2014SO14010305/1שפכיםקורין יגאל רמפלט

312257µg/L4.96001,000ככלורידים 09/02/2014SO14031024/1DOXשפכיםקורין יגאל רמפלט

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע27/11/2014SO14093398/1שפכיםמ"קליפסו שמחות בע

310706mg O2/L6170800כללי 31/12/2014SO14104511/1CODשפכיםמ"קליפסו שמחות בע

31/12/2014SO14104511/1PH3120936.5510.00שפכיםמ"קליפסו שמחות בע

310708mg/L1995.0400.0מוצקים מרחפים 31/12/2014SO14104511/1TSSשפכיםמ"קליפסו שמחות בע

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי31/12/2014SO14104511/1שפכיםמ"קליפסו שמחות בע

310702mg/L325כלורידים31/12/2014SO14104511/1שפכיםמ"קליפסו שמחות בע

312100mg/L295.00250.00שמנים ושומנים31/12/2014SO14104511/1שפכיםמ"קליפסו שמחות בע

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/12/2014SO14101122/1שפכיםרוז חווית בשרים

310704mg/L1010COD/BOD>4כללי 22/07/2014SO14055545/1BODשפכיםרוז חווית בשרים

310706mg O2/L1805800כללי 22/07/2014SO14055545/1CODשפכיםרוז חווית בשרים

22/07/2014SO14055545/1PH3120935.8010.00שפכיםרוז חווית בשרים

310708mg/L450.0400.0מוצקים מרחפים 22/07/2014SO14055545/1TSSשפכיםרוז חווית בשרים

310738mg/L20.0040.00דטרגנט אניוני22/07/2014SO14055545/1שפכיםרוז חווית בשרים

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי22/07/2014SO14055545/1שפכיםרוז חווית בשרים

310702mg/L279כלורידים22/07/2014SO14055545/1שפכיםרוז חווית בשרים

AA310713mg/L234- נתרן22/07/2014SO14055545/1שפכיםרוז חווית בשרים

312100mg/L289.00250.00שמנים ושומנים22/07/2014SO14055545/1שפכיםרוז חווית בשרים

310704mg/L1575COD/BOD>4כללי 28/08/2014SO14066920/1BODשפכיםרוז חווית בשרים

310706mg O2/L2640800כללי 28/08/2014SO14066920/1CODשפכיםרוז חווית בשרים

28/08/2014SO14066920/1PH3120936.0010.00שפכיםרוז חווית בשרים

310708mg/L755.0400.0מוצקים מרחפים 28/08/2014SO14066920/1TSSשפכיםרוז חווית בשרים

310738mg/L15.4040.00דטרגנט אניוני28/08/2014SO14066920/1שפכיםרוז חווית בשרים

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי28/08/2014SO14066920/1שפכיםרוז חווית בשרים

310702mg/L313כלורידים28/08/2014SO14066920/1שפכיםרוז חווית בשרים

AA310713mg/L267- נתרן28/08/2014SO14066920/1שפכיםרוז חווית בשרים

312100mg/L576.00250.00שמנים ושומנים28/08/2014SO14066920/1שפכיםרוז חווית בשרים



310706mg O2/L906800כללי 17/06/2014SO14044362/1CODשפכיםמ"רוקחמן בע

17/06/2014SO14044362/1PH3107015.6710.00שפכיםמ"רוקחמן בע

17/06/2014SO14044362/1PH3120935.6010.00שפכיםמ"רוקחמן בע

310708mg/L300.0400.0מוצקים מרחפים 17/06/2014SO14044362/1TSSשפכיםמ"רוקחמן בע

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי17/06/2014SO14044362/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310723mg/L2.00015.000זרחן כללי17/06/2014SO14044362/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310719mg/L18.0(MERCK)חנקן כללי17/06/2014SO14044362/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310750mg/L19.050.0(TKN)חנקן קלדהל 17/06/2014SO14044362/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310702mg/L188כלורידים17/06/2014SO14044362/1שפכיםמ"רוקחמן בע

AA310713mg/L92- נתרן17/06/2014SO14044362/1שפכיםמ"רוקחמן בע

312100mg/L23.00250.00שמנים ושומנים17/06/2014SO14044362/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310706mg O2/L905800כללי 04/03/2014SO14016788/1CODשפכיםמ"רוקחמן בע

04/03/2014SO14016788/1PH3120937.5010.00שפכיםמ"רוקחמן בע

310708mg/L405.0400.0מוצקים מרחפים 04/03/2014SO14016788/1TSSשפכיםמ"רוקחמן בע

310723mg/L7.50015.000זרחן כללי04/03/2014SO14016788/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310719mg/L13.0(MERCK)חנקן כללי04/03/2014SO14016788/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310750mg/L11.050.0(TKN)חנקן קלדהל 04/03/2014SO14016788/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310702mg/L165כלורידים04/03/2014SO14016788/1שפכיםמ"רוקחמן בע

AA310713mg/L91- נתרן04/03/2014SO14016788/1שפכיםמ"רוקחמן בע

312100mg/L28.00250.00שמנים ושומנים04/03/2014SO14016788/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310706mg O2/L690800כללי 21/12/2014SO14101251/1CODשפכיםמ"רוקחמן בע

21/12/2014SO14101251/1PH3120937.0010.00שפכיםמ"רוקחמן בע

310708mg/L325.0400.0מוצקים מרחפים 21/12/2014SO14101251/1TSSשפכיםמ"רוקחמן בע

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/12/2014SO14101251/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310723mg/L1.40015.000זרחן כללי21/12/2014SO14101251/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310719mg/L12.0(MERCK)חנקן כללי21/12/2014SO14101251/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310750mg/L12.050.0(TKN)חנקן קלדהל 21/12/2014SO14101251/1שפכיםמ"רוקחמן בע

310702mg/L198כלורידים21/12/2014SO14101251/1שפכיםמ"רוקחמן בע

AA310713mg/L109- נתרן21/12/2014SO14101251/1שפכיםמ"רוקחמן בע

312100mg/L11.00250.00שמנים ושומנים21/12/2014SO14101251/1שפכיםמ"רוקחמן בע

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/12/2014SO14101123/1שפכיםשווארמה מרינובסקי רמלה

בוצע100436הגעה לנקודת איסוף דיגום ללא ביצוע21/10/2014SO14080707/1שפכיםשווארמה מרינובסקי רמלה

310704mg/L10050COD/BOD>4כללי 07/05/2014SO14032657/1BODשפכיםשווארמה מרינובסקי רמלה

310706mg O2/L32600800כללי 07/05/2014SO14032657/1CODשפכיםשווארמה מרינובסקי רמלה

07/05/2014SO14032657/1PH3107015.4110.00שפכיםשווארמה מרינובסקי רמלה

07/05/2014SO14032657/1PH3120935.3010.00שפכיםשווארמה מרינובסקי רמלה

310708mg/L11100.0400.0מוצקים מרחפים 07/05/2014SO14032657/1TSSשפכיםשווארמה מרינובסקי רמלה

310738mg/L20.0040.00דטרגנט אניוני07/05/2014SO14032657/1שפכיםשווארמה מרינובסקי רמלה

310702mg/L330כלורידים07/05/2014SO14032657/1שפכיםשווארמה מרינובסקי רמלה

AA310713mg/L226- נתרן07/05/2014SO14032657/1שפכיםשווארמה מרינובסקי רמלה

312100mg/L6195.00250.00שמנים ושומנים07/05/2014SO14032657/1שפכיםשווארמה מרינובסקי רמלה

310706mg O2/L4800800כללי 21/08/2014SO14064792/1CODשפכיםדלק בקניון רמלוד.ת

ראה פרשנות21/08/2014SO14064792/1MTBE312115שפכיםדלק בקניון רמלוד.ת

21/08/2014SO14064792/1PH3120935.8010.00שפכיםדלק בקניון רמלוד.ת

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי21/08/2014SO14064792/1שפכיםדלק בקניון רמלוד.ת

312100mg/L177.00250.00שמנים ושומנים21/08/2014SO14064792/1שפכיםדלק בקניון רמלוד.ת

ICP-Zn312226mg/L0.1403.000 אבץ 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Al312179mg/L< 1.00025.000 אלומיניום 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Sb312180mg/L< 0.025 אנטימון 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-As312204mg/L< 0.0250.100 ארסן 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-K312181mg/L59.600 אשלגן 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Sn312182mg/L< 0.0252.000 בדיל 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-B312001mg/L0.2201.500 בורון 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Fe312221mg/L1.200 ברזל 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Ba312183mg/L0.130 בריום 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Be312184mg/L< 0.0250.500 בריליום 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-S312185mg/L17.100 גופרית 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-V312223mg/L< 0.0250.500 ונדיום 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-P312222mg/L10.30015.000 זרחן 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Ti312186mg/L< 0.025 טיטניום 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Ag312187mg/L< 0.0250.100 כסף 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Hg312188mg/L< 0.0250.050 כספית 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Cr312189mg/L< 0.025 כרום 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Li312190mg/L< 0.0250.300 ליתיום 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Mg312191mg/L32.400 מגנזיום 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Mo312192mg/L< 0.0250.150 מוליבדן 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Mn312193mg/L0.0601.000 מנגן 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Cu312194mg/L0.0301.000 נחושת 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Ni312195mg/L< 0.0250.500 ניקל 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Na312203mg/L222.000 נתרן 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Sr312196mg/L0.800 סטרונציום 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Ca312197mg/L74.000 סידן 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP312005mg/L5.530 - (צורן) Si סיליקה 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Se312198mg/L< 0.0250.050 סלניום 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Pb312200mg/L< 0.0250.500 עופרת 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Cd312202mg/L< 0.0250.100 קדמיום 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

ICP-Co312199mg/L< 0.0251.000 קובלט 28/08/2014SO14066976/1#שפכיםתחנת דלק רמלה

310704mg/L565COD/BOD>4כללי 28/08/2014SO14066976/1BODשפכיםתחנת דלק רמלה

310706mg O2/L935800כללי 28/08/2014SO14066976/1CODשפכיםתחנת דלק רמלה

28/08/2014SO14066976/1MTBE312115µg/L113.000שפכיםתחנת דלק רמלה

28/08/2014SO14066976/1PH3120936.7010.00שפכיםתחנת דלק רמלה

310708mg/L85.0400.0מוצקים מרחפים 28/08/2014SO14066976/1TSSשפכיםתחנת דלק רמלה

310738mg/L22.6040.00דטרגנט אניוני28/08/2014SO14066976/1שפכיםתחנת דלק רמלה

בוצע312109רחוק-דיגום שפכים אקראי28/08/2014SO14066976/1שפכיםתחנת דלק רמלה

310702mg/L322כלורידים28/08/2014SO14066976/1שפכיםתחנת דלק רמלה

בוצעICP310712-סריקת מתכות28/08/2014SO14066976/1שפכיםתחנת דלק רמלה

310731mg/L22.00250.00שומנים28/08/2014SO14066976/1שפכיםתחנת דלק רמלה

310730mg/L< 10.0020.00שמן מינרלי28/08/2014SO14066976/1שפכיםתחנת דלק רמלה


