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110לא3,63922חטףמתכת יבנה11נחל פולג אבקו1

2

1,28122חטףאולמות אירועים יבנה2פארן אולמי וסיליו
לא

נגרע - ב ליום " קו5- פחות מ 000

 עקב 5.3.17מתכנית הניטור 

לא נדגם- עדכון הנחיות ממונה 

300לא30,29433חטףכללי81101 יבנה 215ד .תאורבוטק3

4

1,05422חטףכללי יבנה6דן ניקס'אורג
לא

,  בוצע בפועל2 מתוך 1דיגום 110

(2017אוגוסט )המפעל נסגר 

5

4,88244חטףכללי יבנה1פארן אורדע פרינט

לא

נוסף לתכנית בתחילת חודש 010

נדגם בפועל  , 5.3.17מרץ 

המפעל אינו מזרים . פעם אחת

שפכים תעשייתיים למערכת 

נמצא - הביוב הציבורית 

נדגם רק , בתכנית לצורך מעקב

כאשר יש זרימה למערכת 

, הביוב מה שלא אמור לקרות

מתבצעים ביקורים במקום

6

ת . א, דרך שידלובסקיאורמת מערכות

 יבנה 68ד .ת, 1חדש 

81100

41,70522חטףמתכת
לא

210

7

  67ד . ת1החידקל אחים סעדי

יבנה

מפעלי ציפוי 

מתכות וטיפול 

פני שטח

6,11044חטף
לא

022

8

ד . ת10נחל שניר ארונאוטיקס

8110101 יבנה 169

1,51944חטףכללי

לא

נגרע מתכנית הניטור לאחר 310

עדכון הנחיות ממונה למחזיקי 

צריכות מים + מפרידי שומן 

בטרם , 11.9.17ק " מ5מתחת 

 פעמים3גריעתו נבדק 

9

 יבנה 34הירקון גבי שואף

81227

1,51222חטףמפעלי כימיה
לא

110

101לא3,26822חטףמפעלי כימיה יבנה1שידלובסקי גדעון קוסמטיקס10

11

גל אור תעשיות 

מזון

ד . ת11החידקל 

81226 יבנה 13247

מפעלי מזון 

ומשקאות

2,21222חטף
לא

002

12

 יבנה 77ד . ת4הירדן גל שבב

81100

66722חטףמתכת
לא

002

13

ס תחנת .ח.ד

מעבר יבנה

 170ד . ת1הירדן 

81101יבנה 

2,90844חטףתחנת מעבר
לא

321

14

ד . ת2שידלובסקי דינגו

81221 יבנה 13082

טקסטיל כולל 

הלבנה או 

צביעה

7,70866מורכב

לא

 6 דיגומים מתוך 5בוצעו 132

מתוכננים עקב חוסר זרימה 

.  למערכת הביוב בעת ביקורים

המפעל לא היה פעיל במשך 

חודשים' מס

15
340לא28344חטףמוסכים גן יבנה1הפלך הידקו גבעתי

16

1,64500חטףאולמות אירועים יבנה2הקישון ל אירועים.ג.י
לא

נגרע - ב ליום " קו5- פחות מ 000

5.3.17מתכנית הניטור 

דיווח דיגומים
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להזרמת שפכים 

חריגים

לא/כן

מספר דיגומים 
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17

 פארק 4פארן ליקורד

ד . ת10טכנולוגי בניין 

 יבנה344

מפעלי מזון 

ומשקאות

4,14644חטף
לא

 המפעל 2017בחודש דצמבר 330

4 מתוך 3ולכן נדגם רק , נסגר

18

מפעלי מזון  יבנה10החידקל מאפה הבלקן

ומשקאות

3,88144חטף
לא

103

19

 13162ד . ת2פארן מאפיית העיר

81228יבנה 

מפעלי מזון 

ומשקאות

3,05222חטף
לא

200

20

מפעלי ציפוי  יבנה637ד .תמולטילוק

מתכות וטיפול 

פני שטח

8,80844מורכב
לא

311

21

1,04700חטףאולמות אירועים יבנה1הפרת מי ספייס
לא

נגרע - ב ליום " קו5- פחות מ 000

5.3.17מתכנית הניטור 

22

ד . ת15נחל שניר מעגלים

81101 יבנה 204

2,40644חטףאולמות אירועים

לא

המקום נמצא בשלבי העברת 330

בעלות ואין זרימה למערכת 

 4 מתוך 3הביוב ולכן נדגם 

מתוכנן

23

 גן 80ד . ת63הרצל מעדנות

70800יבנה 

מפעלי מזון 

ומשקאות

63,55344מורכב
לא

301

24
004לא044חטףמפעל ביטחונימרכז גרעיני שורק

25

ד . יבנה ת2פארן סנסיישן

13202

67566חטףמפעלי כימיה
לא

432

26

,  יבנה3שידלובסקי עדיה

ד .א ת" ת2רענן 

13365

420כן12,08844חטףאולמות אירועים

27

 13080ד . ת1הירמוך עוגיה

81220יבנה 

מפעלי מזון 

ומשקאות

76622חטף

לא

נגרע מתכנית הניטור לאחר 110

עדכון הנחיות ממונה למחזיקי 

צריכות מים + מפרידי שומן 

 ולכן 5.3.17ק " מ5מתחת 

2 מתוך 1ביצוע בפועל 

28

 יבנה 1שידלובסקי עולם הפרי

 יבנה13135ד .ת

מפעלי מזון 

ומשקאות

044חטף
לא

נוסף לתכנית בתחילת חודש 112

5.3.17מרץ 

29

ד .ת,  יבנה1הירמוך פאר האורנים

 רחובות1086

1,12322חטףמסעדות

לא

נגרע מתכנית הניטור לאחר 110

עדכון הנחיות ממונה למחזיקי 

צריכות מים + מפרידי שומן 

ב ליום ולכן " קו5- פחות מ 

, 5.3.17נגרע מתכנית הניטור 

2 מתוך 1ביצוע בפועל 

30

ת צפוני . א6נחל שניר פלג ניא

81224יבנה 

מפעלי ציפוי 

מתכות וטיפול 

פני שטח

5,00544חטף
לא

222

31

 13367ד . ת1הפרת פסטל קוסמטיקס

יבנה

1,11944חטףמפעלי כימיה
לא

222

32

י תעשיות מזון .צ

(כפיר)

מפעלי מזון  יבנה99ד . ת6הקישון 

ומשקאות

12,71788חטף
לא

711

33

ד . ת1שידלובסקי קונדיטוריית אביב

 יבנה13088

מפעלי מזון 

ומשקאות

8,34022חטף
לא

210
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34

קוראסונט שיווק 

מ" בע2001

מפעלי מזון  יבנה1פארן 

ומשקאות

43622חטף
לא

נוסף לתכנית בתחילת חודש 220

5.3.17מרץ 

35

 3/3כפתור החולות קייטרינג הנסיכים

אשדוד' אזור ח

7,51722חטףאולמות אירועים

לא

 11.9.17נגרע מהתוכנית 100

. לאחר עדכון הנחיות הממונה

 לפני 2 מתוך 1בוצע דיגום 

הסרת המפעל מתכנית הניטור

36

 81227ד . ת2הפרת שיק קוסמטיקה

יבנה

5,05844חטףמפעלי כימיה

לא

לא , מתבצעים ביקורים במקום000

. נדגם בפועל עקב חוסר זרימה

אינו מזרים שפכים תעשייתיים 

- למערכת הביוב הציבורית 

נמצא בתכנית לצורך מעקב

מגזר תעשייתישם מפעל'מס

כמות 

שפכים /מים

זרחןחנקן קילדלCODTSSזרחןחנקן קילדלCODTSSשנתית

36392000100030625156.57.5מתכתאבקו1

3029420001000100301202.33418143.6713.67כלליאורבוטק2

105420001000100306588712010כלליניקס'אורג3

48822000100030149964612כלליאורדע פרינט4

4170520001000301622.575822מתכתאורמת מערכות5

6

מפעלי ציפוי מתכות אחים סעדי

וטיפול פני שטח

6110200010003014.7510.250.88

1519200010001740.67365כלליארונאוטיקס7

15122000100010030731.5220.5312מפעלי כימיהגבי שואף8

32682000100010030638.5123.57.21מפעלי כימיהגדעון קוסמטיקס9

10

גל אור תעשיות 

מזון

22122000100010030321090.5מפעלי מזון ומשקאות

667200010003053.5101מתכתגל שבב11

12

ס תחנת .ח.ד

מעבר יבנה

290820001000100304042963.7517824.5תחנת מעבר

13

טקסטיל כולל הלבנה דינגו

או צביעה

77082000100030205.845.26.75

2831000301149.75100מוסכיםהידקו גבעתי14

1645אולמות אירועיםל אירועים.ג.י15

414620001000100303083.331104774.67מפעלי מזון ומשקאותליקורד16

38812000100010030632.5145.2536.72.88מפעלי מזון ומשקאותמאפה הבלקן17

305220001000100301214.5369.543.54מפעלי מזון ומשקאותמאפיית העיר18

19

מפעלי ציפוי מתכות מולטילוק

וטיפול פני שטח

88082000100030924.2517.50.75

2406200010002099.33222.33אולמות אירועיםמעגלים20

6355320001000100301221.519535.2517מפעלי מזון ומשקאותמעדנות21

דיווח חריגים

חוסר זרימה וכדומה בהתאם להערות\הסרה מהתכנית:  מהדיגומים המתוכננים הסיבות הם100%במידה ומפעל לא נדגם ,  מתכנית עבודה100%התאגיד מיישם תכנית : הערה כללית

(ערך\ ל "מג)ממוצע ריכוזים בפועל (ערך\ ל "מג)ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם 
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שנמצאו שפכים 

חריגים

מספק דיגומים 
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02000100030265.5634.75מפעל ביטחונימרכז גרעיני שורק22

67520001000100301462.8384.1727.270.67מפעלי כימיהסנסיישן23

12088350010002696.5315.75אולמות אירועיםעדיה24

76620001000100306617477517מפעלי מזון ומשקאותעוגיה25

020001000100301051.2522.7517.180.63מפעלי מזון ומשקאותעולם הפרי26

1123200010001003036293936822מסעדותפאר האורנים27

28

מפעלי ציפוי מתכות פלג ניא

וטיפול פני שטח

500520001000301000487.54.33

111920001000100301455.251198.750.5מפעלי כימיהפסטל קוסמטיקס29

30

י תעשיות מזון .צ

(כפיר)

1271720001000100301354.38117.6951.8827מפעלי מזון ומשקאות

834020001000100302836324.52714מפעלי מזון ומשקאותקונדיטוריית אביב31

32

קוראסונט שיווק 

מ" בע2001

43620001000100304541.51027.58211.5מפעלי מזון ומשקאות

751720001000100304143859אולמות אירועיםקייטרינג הנסיכים33

צריכת מים מגזר תעשייתישם מפעל'מס

לדיגום

הפרמטר תאריך הדיגום

החורג

ערך נמדד

2.4(PH)הגבה 1

527כלורידים2

1017כלורידים3

724(Na)נתרן 4

22שמן מינרלי5

5(Zn)אבץ 6

2(B)בורון 71362.6124/01/2017

2(B)בורון 81187.9602/04/2017

4.6(PH)הגבה 552.4222/02/2017כלליארונאוטיקס9

12.8(PH)הגבה 10

2(V)ונדיום 11

1(Ag)כסף 12

1(Cr)כרום 13

14

יחס 

VSS/TSS

1.48

2(Mn)מנגן 15

103שמן מינרלי16

17

שמנים 

ושומנים 

כללי

397

18VSS1714

535כלורידים19

294(Na)נתרן 20

457(Na)נתרן 21

742כלורידים22

40שמן מינרלי23

2(Mn)מנגן 24

דיווח אסורים

380.4324/01/2017מפעלי כימיהגבי שואף

ס תחנת .ח.ד

מעבר יבנה
תחנת מעבר

572.7615/05/2017

420.9505/07/2017

6038.0610/09/2017מתכתאורמת מערכות

אחים סעדי
מפעלי ציפוי מתכות 

וטיפול פני שטח

394.5610/09/2017מתכתאבקו

375.0324/01/2017כלליניקס'אורג
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480כלורידים25

394(Na)נתרן 26

1785כלורידים27

1074(Na)נתרן 28

304(Na)נתרן 29827.2630/10/2017

609שמן מינרלי30

0.4(Li)ליתיום 31

32

נחושת 

(Cu)

6

675(Na)נתרן 33

318שמן מינרלי34

1(Li)ליתיום 35

1(Li)ליתיום 36

6822שמן מינרלי37

496(Na)נתרן 38

39

נחושת 

(Cu)

4

7(Zn)אבץ 40

41

יחס 

VSS/TSS

1.57

303שמן מינרלי42

43VSS407

26(Zn)אבץ 44448.4719/03/2017

120(Zn)אבץ 45

3.6(PH)הגבה 46

47

0.2(Se)סלניום 

48

0.1(Se)סלניום 

6(Zn)אבץ 49

50

מפעלי ציפוי מתכות מולטילוק

וטיפול פני שטח

כלל 974.5220/12/2017

מוצקים 

מרחפים 

ציפוי )

(מתכות

39

262נתרן51405.6322/02/2017

257נתרן52

53

שמנים 

ושומנים 

כללי

272

4.6(PH)הגבה 54680.4210/09/2017

109שמן מינרלי5575.0402/04/2017

68שמן מינרלי56120.1614/06/2017

55שמן מינרלי5785.5320/12/2017

4.5(PH)הגבה 582640.5119/03/2017

4.8(PH)הגבה 591194.9320/12/2017

4.3(PH)הגבה 153.925/01/2017מפעלי מזון ומשקאותעוגיה60

אולמות אירועיםעדיה

593.7314/06/2017אולמות אירועיםמעגלים

מפעלי כימיהסנסיישן

מפעלי מזון ומשקאותליקורד

166114/06/2017

441.5810/09/2017

מוסכיםהידקו גבעתי

38.7919/03/2017

27.5915/05/2017

29.2408/08/2017

103.7720/12/2017

דינגו
טקסטיל כולל הלבנה 

או צביעה

498.615/05/2017

108808/08/2017



מגזר תעשייתי כתובת המפעלשם מפעלסידורי' מס

לפי התוספת 

השלישית

אופן הדיגום 

(מורכב/חטף)

כמות 

שפכים /מים

שנתית

מספר בדיקות 

שנתי מתוכנן 

י תכנית "עפ

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש הסכם 

להזרמת שפכים 

חריגים

לא/כן

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

חריגים

מספק דיגומים 

שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר הדיגומים 

שלא נמצאו חריגות 

(אסורים או חריגים)

הערות

3.2(PH)הגבה 019/03/2017מפעלי מזון ומשקאותעולם הפרי61

4.7(PH)הגבה 62322.2924/01/2017

269נתרן63322.2924/01/2017

49שמן מינרלי641330.9222/02/2017

40שמן מינרלי65547.6210/09/2017

66

נחושת 547.6210/09/2017

(Cu)

2

23שמן מינרלי67287.7322/02/2017

32שמן מינרלי68113.3501/11/2017

69

י תעשיות מזון .צ

(כפיר)

4.6(PH)הגבה 1633.0505/07/2017מפעלי מזון ומשקאות

469כלורידים70

346נתרן71

4.6(PH)הגבה 72019/03/2017

73

שמנים 9114/06/2017

ושומנים 

כללי

446

25/01/2017

קוראסונט שיווק 

מ" בע2001
מפעלי מזון ומשקאות

מפעלי כימיהפסטל קוסמטיקס

2299.14מפעלי מזון ומשקאותקונדיטוריית אביב

מסעדותפאר האורנים

פלג ניא
מפעלי ציפוי מתכות 

וטיפול פני שטח


