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2017 תנשל םיימיכ םימ תוכיא יביכרמ לש חוויד :ןודנה

םימה לש םיימיכה תוכיאה יביכרמ לש םייתנשה םיעצוממה תא םכל שיגהל םידבכתמ ונא
 .ףרוצמה חווידה תנבהל תובושחה תודוקנ רפסמ ןלהל . 2017 תנשב "תורוקמ"מ םכל וקפוס רשא

Print Close

זכרמ בחרמ
20/08/2018:ךיראת
003666:רפסמ ןכרצ
1:רפסמ ףד

תויושרל תקפסמ איהש םימה תויוכיא לש ח"וד "תורוקמ" תרבח היכה ,חוקלל תורשהמ קלחכו ,םיפה דרשמ לש הייפ תובקעב.1
תוכיאה יביכרמ תמישר .םיקפוסמה םימה לש ימיכה בכרהה תא השב םעפ ןהיבשותל חוודל ןדיב עייסל תמ לע ,תוימוקמה
תרבח תבוח ןכש ירטולוו ןפואב תימוקמה תושרל הז חוויד הריבעמ תורוקמ תרבח .םיפה דרשממ תורוקמל הרבעוה םישורדה
הרבחה םעטמ דבלב תורישכ ןתי חווידה ,רהבויו .תימוקמה תושרל הסיכב אלו םימה תורוקמב םימוגיד עצבל איה ןידב תורוקמ
לכל םירחא םיפוג שמשל אב ויאו דבלב תוימוקמה תויושרה תוירחאב ויה הז חווידב שומישה .תוימוקמה תויושרה תושקב רואלו

 .תרחא הרטמ
לש בכרהה בשוח ךכיפל .םימה תקפסא תורוקמב אלא ,ןכרצה רוביחב דדמ ויא םימה לש ימיכה בכרהה ,םעה תואירב תוקת יפ לע.2

לכמ העיגמה תיסחיה םימה תקיפסו ,רוקמב םימה תוכיא יות לש לולקש עצבמה יטסיטטס לדומ תועצמאב םיקפוסמה םימה
 .לדומ לש האצות םהש םיללקושמ םיותב רבודמה יכ ,ןכ םא ןובשחב תחקל שי .םיושה הקפסאה ירוזאל םימ רוקמ

רוקמ לכל .הקפסא רוזא לכל םימ תורוקמ לש בר רפסמ תלעפה י"ע תיברמ תוימאל תכותמ "תורוקמ" לש םימה תקפסא תכרעמ.3
,הכירצה תמרלו תכרעמה תולוכיל ,יגולורדיהה בצמל םאתהב התשמ םיושה תורוקמה תמורת .ול דחוימ בכרהב םימ תוכיא םימ
 .תיתעש ףאו תימוי ,תישדוח ,תיתש המרב םימה בכרהב םיאטבתמ םייוישה .םיקפוסמה םימה ליהמתב םייויש תרצויו

יושע ולא םירבעמ ךלהמב .תורוקמל תכייש היאש ,תימוקמה תושרה לש תימיפה תשרב םימה םירבוע ,םיבשותה יזרבל םעיגה דע.4
 .תורוקמ תוירחאב אלש תותשהל םתוכיאו םימה בכרה

חווידה ךרוצל .םיש5-ב םעפ ןיבל שדוחב םעפ ןיב םימה תורוקמב םיימיכה םיביכרמה םיקדב "םעה תואירב תוקת"ל םאתהב.5
 .ביכרמ לכ רובע הקדבש הורחאה האצותה החקל יתשה

ימ ןקתמ הגירח האצמ תיתרגיש הקידבבו הדימב .םעה תואירב תוקת תושירדב םידמוע רשא םימ קרו ךא תקפסמ "תורוקמ".6
 .קוחה תושירדל םאתהב ,רוקמ ותואמ הביאשה תקספומ ,םייוסמ םימ רוקמב הייתשה

ןקתה יכרע יכ רהבומ .ןקתה יכרעמ קלחב יויש לח ,תושדחה הייתשה ימ תוקת לש ףקותל ןתסיכ םע , 2013 טסוגוא שדוח ףוסב.7
 .ףקותב םויכ תואצמ רשא ,תושדחה הייתשה ימ תוקתמ וחקל ףרוצמה חווידב םימושרה

2017 תש ךלהמב ביכרמ לכל לבקתהש רתויב הובגה ישדוחה עצוממה .עצוממו םומיסקמ ,םומיימ :םיכרע השולש םיעיפומ חווידב.8
עצוממה ."םומיימ" ךרעכ חוודמ2017 תש ךלהמב ביכרמ לכל לבקתהש רתויב ךומה ישדוחה עצוממה ."םומיסקמ" ךרעכ חוודמ
 .םישדוחה12 לש עצוממה ךרעה תא גציימ יללכה

תוקת" תוארוהל םאתהב אלא ,הז ח"ודב טרופמל םאתהב םימ קפסלו ךישמהל תורוקמ תובייחתה םושמ הז ח"ודב ןיא יכ ,רהבומ.9
 .ןיד יפ לעו "םעה תואירב

וא יאופר ,יאלקח ,ירחסמ שומיש לכל יהשלכ תוירחאב םיאשו ,הב דיקפת אשו לכ וא הרבחה ןיאו דבלב העידיל רסמ הז חוויד.01
.הז חווידב עדימב שומיש תובקעב ושעייש ,ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,הלועפ וא/ו האצות לכל וא הז עדימב השעיי רשא רחא
 .ב"ויכו תיעוצקמ תעד תווח ,תיטפשמ הצע ,הצלמה יהשלכ ךרדב הווהמ ויא חווידב טרופמה עדימה"

,בר דובכב:קתעה
ןמטיל ייפ תואירבה דרשמ לש יזוחמה סדהמה
םימה להימ
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2רפסמ ףד
100081 ,97661 ,94993 ,91337 ,85381 ,80013 ,74681 ,59748 ,56729 ,56649 ,52814 ,38447:ןכרצ ירוביח

006:ץחל רוזא03666 מ"עב הבי ימ:ןכרצ20/08/2018:ךיראת

2017:תשל םיסחייתמ םיחווידה

םייגרוא יא םירמוח .1

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

100.00.00.00.0 ל"גקמSILVERףסכ

10.00.00.00.0 ל"גקמARSENIC AS ASןסרא

1000.01.91.52.3 ל"גקמBARIUM AS BAםוירב

5.000.000.000.00 ל"גקמCADMIUM AS CDםוימדק

50.00.00.00.0 ל"גקמCYANIDE AS CNדיאיצ

50.00.00.00.0 ל"גקמCHROMIUM AS CRםורכ

1.000.000.000.00 ל"גקמMERCURY AS HGתיפסכ

לקיNICKEL AS NI20.00.00.00.0 ל"גקמ

70.00.30.10.5 ל"גמNITRATE AS NO3תוקח

10.00.00.00.0 ל"גקמLEAD AS PBתרפוע

10.00.00.00.0 ל"גקמSELENIUM AS SEםוילס

םיפיד םייגרוא םימהזמ ורקימ .2

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

5.00.00.00.0 ל"גקמBENZENEןזב

0.5000.0000.0000.000 ל"גקמBENZOPYRENEוזב)a(ןריפ

4.000.000.000.00 ל"גקמCARBON TETRACHLORIDEירולכ ארטט ןמחפ

80.00.00.00.0 ל"גקמCHLOROFORMםרופורולכ

4.000.000.000.00 ל"גקמDICHLOROETHANE 1,2 ןתאורולכיד )1,2(

)1,1-( 
ןליתאורולכיד

1,1DICHLOROETHYLENE10.00.00.00.0 ל"גקמ

900.00.00.00.0 ל"גקמFORMALDEHIDדיהדלמרופ

100.00.00.00.0 ל"גקמMONOCHLOROBENZENEןזברולכוומ

600.00.00.00.0 ל"גקמ1,2DICHLOR BENZENןזבורולכיד )-1,2(

75.00.00.00.0 ל"גקמ1,4DICHLOROBENZENEןזבורולכיד )-1,4(

50.00.00.00.0 ל"גקמSTYRENEןריטס

)1,1,1( 
ןתאורולכירט

1,1,1TRICHLOROETANE200.00.00.00.0 ל"גקמ

20.00.00.00.0 ל"גקמTRICHLOROETHYLENEןליתאורולכירט

10.00.00.00.0 ל"גקמTETRACHLOROETHYLENEןליתאורולכארטט

700.00.00.00.0 ל"גקמTOLUENEןאולוט

500.00.00.00.0 ל"גקמXYLENEןליסכ

ןמטיל ייפ08-9271555 .לט72100 הלמר-56 .ד.ת הישעתה רוזאזכרמ בחרמתורוקמ
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3רפסמ ףד
100081 ,97661 ,94993 ,91337 ,85381 ,80013 ,74681 ,59748 ,56729 ,56649 ,52814 ,38447:ןכרצ ירוביח

006:ץחל רוזא03666 מ"עב הבי ימ:ןכרצ20/08/2018:ךיראת

2017:תשל םיסחייתמ םיחווידה

םימהזמ ורקימ .3

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

4.00.00.00.0 ל"גקמALACHLORרולכאלא

2.000.000.000.00 ל"גקמATRAZINEןיזרטא

1.000.000.000.00 ל"גקמCHLORDANEןדרולכ

 יד ) 1,2(
ןאפורפ ורולכומורב

DIBROMO-3-CHLOROPROPAN
1,2

0.300.000.000.00 ל"גקמ

0.000.000.00 ןקת ןיא ל"גקמENDRINןירדא

0.05000.00000.00000.0000 ל"גקמETHYLENE DI BROMIDEדימורב יד ןליתא

0.4000.0000.0000.000 ל"גקמHEPTACHLORרולכאטפה

1.000.000.000.00 ל"גקמLINDANEןדיל

20.00.00.00.0 ל"גקמMETHOXYCHLORרולכיסקותמ

תיטפלוגרוא העפשה ילעב םירמוח .4

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

200.02.72.53.2 ל"גקמALUMINUMםויימולא

363536 ןקת ןיא ל"גמCALCIUM AS CAןדיס

450383640 ל"גמCHLORIDE AS CLדירולכ

תשוחCOPPER AS CU1400.00.00.00.0 ל"גקמ

1000.01.51.41.6 ל"גקמIRON TOTAL AS FEלזרב

969598 ןקת ןיא ל"גמHARDNESS AS CACO3תוישק

500.00.00.00.0 ל"גקמDETERGENTS AS LASםיויא םיטגרטד

111 ןקת ןיא ל"גמMAGNESIUM AS MGםויזגמ

200.00.10.00.2 ל"גקמMANGANESE TOTAL AS MNןגמ

ןרתSODIUM AS NA232224 ןקת ןיא ל"גמ

0.000.000.00 ןקת ןיא ל"גקמPHENOLS AS C6H5OHלופ

250.014.113.615.7 ל"גמSULFATE AS SO4הרפוג

 םיקצומ ללכ
םיסמומ

DISSOLVED MATTER AT 180176171180 ןקת ןיא ל"גמ

5000.00.30.20.4 ל"גקמZINC AS ZNץבא

ןמטיל ייפ08-9271555 .לט72100 הלמר-56 .ד.ת הישעתה רוזאזכרמ בחרמתורוקמ
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4רפסמ ףד
105315 ,100376 ,73147 ,38458 ,11302:ןכרצ ירוביח

036:ץחל רוזא03666 מ"עב הבי ימ:ןכרצ20/08/2018:ךיראת

2017:תשל םיסחייתמ םיחווידה

םייגרוא יא םירמוח .1

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

100.00.00.00.0 ל"גקמSILVERףסכ

10.00.00.00.0 ל"גקמARSENIC AS ASןסרא

1000.018.69.424.3 ל"גקמBARIUM AS BAםוירב

5.000.000.000.00 ל"גקמCADMIUM AS CDםוימדק

50.00.00.00.0 ל"גקמCYANIDE AS CNדיאיצ

50.00.20.10.2 ל"גקמCHROMIUM AS CRםורכ

1.000.000.000.00 ל"גקמMERCURY AS HGתיפסכ

לקיNICKEL AS NI20.00.00.00.0 ל"גקמ

70.05.32.76.7 ל"גמNITRATE AS NO3תוקח

10.00.00.00.0 ל"גקמLEAD AS PBתרפוע

10.00.00.00.0 ל"גקמSELENIUM AS SEםוילס

םיפיד םייגרוא םימהזמ ורקימ .2

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

5.00.00.00.0 ל"גקמBENZENEןזב

0.5000.0000.0000.000 ל"גקמBENZOPYRENEוזב)a(ןריפ

4.000.000.000.00 ל"גקמCARBON TETRACHLORIDEירולכ ארטט ןמחפ

80.00.00.00.0 ל"גקמCHLOROFORMםרופורולכ

4.000.000.000.00 ל"גקמDICHLOROETHANE 1,2 ןתאורולכיד )1,2(

)1,1-( 
ןליתאורולכיד

1,1DICHLOROETHYLENE10.00.00.00.0 ל"גקמ

900.00.00.00.0 ל"גקמFORMALDEHIDדיהדלמרופ

100.00.00.00.0 ל"גקמMONOCHLOROBENZENEןזברולכוומ

600.00.00.00.0 ל"גקמ1,2DICHLOR BENZENןזבורולכיד )-1,2(

75.00.00.00.0 ל"גקמ1,4DICHLOROBENZENEןזבורולכיד )-1,4(

50.00.00.00.0 ל"גקמSTYRENEןריטס

)1,1,1( 
ןתאורולכירט

1,1,1TRICHLOROETANE200.00.00.00.0 ל"גקמ

20.00.00.00.0 ל"גקמTRICHLOROETHYLENEןליתאורולכירט

10.00.00.00.0 ל"גקמTETRACHLOROETHYLENEןליתאורולכארטט

700.00.00.00.0 ל"גקמTOLUENEןאולוט

500.00.00.00.0 ל"גקמXYLENEןליסכ

ןמטיל ייפ08-9271555 .לט72100 הלמר-56 .ד.ת הישעתה רוזאזכרמ בחרמתורוקמ
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5רפסמ ףד
105315 ,100376 ,73147 ,38458 ,11302:ןכרצ ירוביח

036:ץחל רוזא03666 מ"עב הבי ימ:ןכרצ20/08/2018:ךיראת

2017:תשל םיסחייתמ םיחווידה

םימהזמ ורקימ .3

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

4.00.00.00.0 ל"גקמALACHLORרולכאלא

2.000.010.010.01 ל"גקמATRAZINEןיזרטא

1.000.000.000.00 ל"גקמCHLORDANEןדרולכ

 יד ) 1,2(
ןאפורפ ורולכומורב

DIBROMO-3-CHLOROPROPAN
1,2

0.300.000.000.00 ל"גקמ

0.000.000.00 ןקת ןיא ל"גקמENDRINןירדא

0.05000.00000.00000.0000 ל"גקמETHYLENE DI BROMIDEדימורב יד ןליתא

0.4000.0000.0000.000 ל"גקמHEPTACHLORרולכאטפה

1.000.000.000.00 ל"גקמLINDANEןדיל

20.00.00.00.0 ל"גקמMETHOXYCHLORרולכיסקותמ

תיטפלוגרוא העפשה ילעב םירמוח .4

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

200.02.82.63.3 ל"גקמALUMINUMםויימולא

454048 ןקת ןיא ל"גמCALCIUM AS CAןדיס

450655173 ל"גמCHLORIDE AS CLדירולכ

תשוחCOPPER AS CU1400.00.00.00.0 ל"גקמ

1000.02.21.92.5 ל"גקמIRON TOTAL AS FEלזרב

135115147 ןקת ןיא ל"גמHARDNESS AS CACO3תוישק

500.00.00.00.0 ל"גקמDETERGENTS AS LASםיויא םיטגרטד

537 ןקת ןיא ל"גמMAGNESIUM AS MGםויזגמ

200.00.10.00.3 ל"גקמMANGANESE TOTAL AS MNןגמ

ןרתSODIUM AS NA353038 ןקת ןיא ל"גמ

0.010.000.01 ןקת ןיא ל"גקמPHENOLS AS C6H5OHלופ

250.017.916.320.3 ל"גמSULFATE AS SO4הרפוג

 םיקצומ ללכ
םיסמומ

DISSOLVED MATTER AT 180254214279 ןקת ןיא ל"גמ

5000.01.40.92.1 ל"גקמZINC AS ZNץבא

ןמטיל ייפ08-9271555 .לט72100 הלמר-56 .ד.ת הישעתה רוזאזכרמ בחרמתורוקמ
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6רפסמ ףד
103705:ןכרצ ירוביח

091:ץחל רוזא03666 מ"עב הבי ימ:ןכרצ20/08/2018:ךיראת

2017:תשל םיסחייתמ םיחווידה

םייגרוא יא םירמוח .1

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

100.00.00.00.0 ל"גקמSILVERףסכ

10.00.10.00.1 ל"גקמARSENIC AS ASןסרא

1000.018.27.126.3 ל"גקמBARIUM AS BAםוירב

5.000.000.000.00 ל"גקמCADMIUM AS CDםוימדק

50.00.00.00.0 ל"גקמCYANIDE AS CNדיאיצ

50.01.40.52.0 ל"גקמCHROMIUM AS CRםורכ

1.000.000.000.00 ל"גקמMERCURY AS HGתיפסכ

לקיNICKEL AS NI20.00.00.00.0 ל"גקמ

70.03.81.75.0 ל"גמNITRATE AS NO3תוקח

10.00.00.00.0 ל"גקמLEAD AS PBתרפוע

10.00.00.00.0 ל"גקמSELENIUM AS SEםוילס

םיפיד םייגרוא םימהזמ ורקימ .2

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

5.00.00.00.0 ל"גקמBENZENEןזב

0.5000.0000.0000.000 ל"גקמBENZOPYRENEוזב)a(ןריפ

4.000.000.000.00 ל"גקמCARBON TETRACHLORIDEירולכ ארטט ןמחפ

80.00.00.00.0 ל"גקמCHLOROFORMםרופורולכ

4.000.000.000.00 ל"גקמDICHLOROETHANE 1,2 ןתאורולכיד )1,2(

)1,1-( 
ןליתאורולכיד

1,1DICHLOROETHYLENE10.00.00.00.0 ל"גקמ

900.00.00.00.0 ל"גקמFORMALDEHIDדיהדלמרופ

100.00.00.00.0 ל"גקמMONOCHLOROBENZENEןזברולכוומ

600.00.00.00.0 ל"גקמ1,2DICHLOR BENZENןזבורולכיד )-1,2(

75.00.00.00.0 ל"גקמ1,4DICHLOROBENZENEןזבורולכיד )-1,4(

50.00.00.00.0 ל"גקמSTYRENEןריטס

)1,1,1( 
ןתאורולכירט

1,1,1TRICHLOROETANE200.00.00.00.0 ל"גקמ

20.00.00.00.1 ל"גקמTRICHLOROETHYLENEןליתאורולכירט

10.00.00.00.0 ל"גקמTETRACHLOROETHYLENEןליתאורולכארטט

700.00.00.00.0 ל"גקמTOLUENEןאולוט

500.00.00.00.0 ל"גקמXYLENEןליסכ

ןמטיל ייפ08-9271555 .לט72100 הלמר-56 .ד.ת הישעתה רוזאזכרמ בחרמתורוקמ
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7רפסמ ףד
103705:ןכרצ ירוביח

091:ץחל רוזא03666 מ"עב הבי ימ:ןכרצ20/08/2018:ךיראת

2017:תשל םיסחייתמ םיחווידה

םימהזמ ורקימ .3

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

4.00.00.00.0 ל"גקמALACHLORרולכאלא

2.000.000.000.00 ל"גקמATRAZINEןיזרטא

1.000.000.000.00 ל"גקמCHLORDANEןדרולכ

 יד ) 1,2(
ןאפורפ ורולכומורב

DIBROMO-3-CHLOROPROPAN
1,2

0.300.000.000.00 ל"גקמ

0.000.000.00 ןקת ןיא ל"גקמENDRINןירדא

0.05000.00000.00000.0000 ל"גקמETHYLENE DI BROMIDEדימורב יד ןליתא

0.4000.0000.0000.000 ל"גקמHEPTACHLORרולכאטפה

1.000.000.000.00 ל"גקמLINDANEןדיל

20.00.00.00.0 ל"גקמMETHOXYCHLORרולכיסקותמ

תיטפלוגרוא העפשה ילעב םירמוח .4

הקידב גוס
 תדיחי

הדימ
ןקת
 רתומ

לולקש
 תואצות

 לולקש
ישדוח
 םומיימ

 לולקש
ישדוח

 םומיסקמ

200.03.12.83.3 ל"גקמALUMINUMםויימולא

413743 ןקת ןיא ל"גמCALCIUM AS CAןדיס

450554163 ל"גמCHLORIDE AS CLדירולכ

תשוחCOPPER AS CU1400.00.00.00.0 ל"גקמ

1000.02.51.93.7 ל"גקמIRON TOTAL AS FEלזרב

125105137 ןקת ןיא ל"גמHARDNESS AS CACO3תוישק

500.00.00.00.0 ל"גקמDETERGENTS AS LASםיויא םיטגרטד

527 ןקת ןיא ל"גמMAGNESIUM AS MGםויזגמ

200.00.10.00.2 ל"גקמMANGANESE TOTAL AS MNןגמ

ןרתSODIUM AS NA312535 ןקת ןיא ל"גמ

0.000.000.00 ןקת ןיא ל"גקמPHENOLS AS C6H5OHלופ

250.015.214.315.8 ל"גמSULFATE AS SO4הרפוג

 םיקצומ ללכ
םיסמומ

DISSOLVED MATTER AT 180228188250 ןקת ןיא ל"גמ

5000.01.70.82.5 ל"גקמZINC AS ZNץבא
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