
 
                                          

                                           
                                          
                                       
                                       

                                          
                                          

                                     
                                       

                                           
                                            

                                         
                                          

                                           
                     

                                            
                                                

                                                         
                                  
                                                  
                                             
                                                   

                                                    
                                        

                                      
                                          

                        
                                          

                                          

ועל (מג"ל \ ערך)בפ יםזוכיר וצעממ   פי בי המותר הזרמה עלרכוז מירי
 הסכם (מג"ל \ ערך)

 חןזר
 קןנח
דלילק TSS COD  חןזר

 קןנח
דלילק TSS COD 

 יםשפכ/םיכמות מ
יתשנת תישייעת גזרמ פעלמ םש  מס'

- - 536 847 30 100 1,000 2,000 5,608 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול  1 י CPCסי.י.פס
- - 887 3,190 30 100 1,000 2,000 917 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול  2 )ו(ממב חי ח ברוךדב
- - 440 4,018 30 100 1,000 2,000 418 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול םיבורגר 3 
- - 968 8,030 30 100 1,000 2,000 1,301 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול מסעדת הפנינה - גבאי אופיר 4 
- - 422 1,266 30 100 1,000 2,000 2,569 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול מ"עב טברנפיי 5 
- - 307 1,795 30 100 1,000 2,000 2,790 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול ד מ חלה א כלליצומל ברעומהרא 6 

1 - 627 2,280 30 100 1,000 2,000 10,759 ביבש בודעי א- לל מתכות ציפוי ' 'מ* עב באלמפיווק 7 
- - 378 1,430 30 100 1,000 2,000 13,326 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול ארמה**פ סלקד 8 
- - 490 1,462 30 100 1,000 2,000 6,041 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול  9 )סא.איימ.א( ארוולמ
11 122 247 556 30 100 1,000 2,000 9,517 ו קה, ייציפרמצבט מפעלי כימיה: יקלסטפ רתכ 10 

9 81 294 852 30 100 1,000 2,000 16,964 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול מ"עב סמינילו 11 
- - - 2,515 30 100 1,000 2,000 1,112 קוחנות תדלת נעםקי פז 12 

7 71 237 4,251 30 100 1,000 2,000 31,955 עותקשמזון ומ עליפמ ר לדגום מית בע''מואסם השקע 13 
6 84 300 3,648 30 100 1,000 2,000 2,346 ו קה, ייציפרמצבט מפעלי כימיה: "מים בעחברא צמ 14 

- - 1,257 4,360 30 100 1,000 2,000 מיןז נונתון אי נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול מסיקמ םעיארו םלאו-םסיהן ניד 15 
16 - 373 2,672 30 100 1,000 2,000 864 ש טיפול פנימתכות ו ציפוי עלפמ  16 וקס-MELANOXלנמ

3 - 360 951 30 100 1,000 2,000 3,249ד בתדירות הקלה-( מתכות ציפוי קרו פוינט פרו בע"ממי 17 
2 5 5 26 30 100 1,000 2,000 240 ו קה, ייציפרמצבט מפעלי כימיה:  MDY 18 ות צבע -ישתע
2 - 70 212 30 100 1,000 2,000 מיןז נונתון אי ביבש בודעי םע- מתכות ציפוי אביגדור דוד 19 

18 - 93 47 30 100 1,000 2,000 8,564 ביבש בודעי םע- מתכות ציפוי טכנולוגיות אלטמ-פרו 20 
- - 381 1,454 30 100 1,000 2,000 761 ביבש בודעי םע- מתכות ציפוי סתילוןא 21 

8 - 102 465 30 100 1,000 2,000 537 ביבש בודעי םע- מתכות ציפוי ארדן 22 
4 2 16 61 30 100 1,000 2,000 2,474 ו קה, ייציפרמצבט מפעלי כימיה: תגל 23 

- - 577 3,000 30 100 1,000 2,000 3,084 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול יםוחנידב קנ ןח 24 
- - 334 2,313 30 100 1,000 2,000 16,826 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול שימת ימול ר טיטרס 25 
- - 692 3,099 30 100 1,000 2,000 989 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול שרשר בב 26 
- - 474 3,200 30 100 1,000 2,000 מיןז נונתון אי נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול  BBB 27 ישי רמת
- - 331 2,160 30 100 1,000 2,000 2,944 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול ד חה םקומיב איתור עצבלזיןמולי 28 
- - 522 1,955 30 100 1,000 2,000 573 נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול יק)נרזרס (פסוק אקקגנב 29 



                                        
                                         

                                          
                                                

11 - 655 3,542 30 100 1,000 2,000 3,460 חק + מסעדות + תתחנות תדלו עוןבט זפ 30 
52 72 359 1,445 30 100 1,000 2,000 71,320 ש טיפול פנימתכות ו ציפוי עלפמ לבקיםמשער הע שאיבה תחנת 31

- - 3,462 3,462 30 100 1,000 2,000 - נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול מפריד 1- 'יקניון ג 32 
- - 557 880 30 100 1,000 2,000 - נ קניו עדות,סמ ם,עיאירו מותאול מפריד 2- 'יקניון ג 33 
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מדדנ ךרע רגוחה רטרמהפ וםיגדה ךירתא םוגילד םימ יכתרצ תישייעת רזגמ פעלמ םש  מס'

330 םינמשום וינמש 09/07/2017 247 דות,ם, מסערועיאולמות אי  1 שי BBBי רמת
357 םינמשום וינמש 09/04/2017 237 דות,ם, מסערועיאולמות אי  2 שי BBBי רמת
4.85 pH 09/04/2017 237 דות,ם, מסערועיאולמות אי  3 שי BBBי רמת
596 םינמשום וינמש 22/03/2017 496 דות,ם, מסערועיאולמות אי  BBB 4 קנעםי
262 םינמשום וינמש 07/06/2017 703 דות,ם, מסערועיאולמות אי  BBB 5 קנעםי
5.77 pH 07/06/2017 703 דות,ם, מסערועיאולמות אי  BBB 6 קנעםי
476 רןנת 07/06/2017 3,744 שקעותמזון ומפעלי מ וםלדגבע''מ תושקעה םאס 7 
1.5 ד מומססולפי 27/04/2017 270ב ש דום עיבע ציפוי מתכות - דןרא 8 

496 יםידורלכ 22/03/2017 78 דות,ם, מסערועיאולמות אי יםורגרב 9 
332 רןנת 22/03/2017 78 דות,ם, מסערועיאולמות אי  יםורגרב
271 םינמשום וינמש 22/03/2017 78 דות,ם, מסערועיאולמות אי יםורגרב 11 
5.59 pH 23/03/2017 - דות,ם, מסערועיאולמות אי דמסע3 : דרימפ םענג יקבי 12 
862 ידורלכ 09/11/2017 549 רמצבטיקהמפעלי כימיה: פ בע"מ םצמחי ארב 13 
481 רןנת 09/11/2017 549 רמצבטיקהמפעלי כימיה: פ בע"מ םצמחי ארב 14 
801 םינמשום וינמש 09/04/2017 109 דות,ם, מסערועיאולמות אי בשר בשר 15 
4.84 pH 26/10/2017 327 דות,ם, מסערועיאולמות אי בשר בשר 16 
4.97 PH 20/12/2017 191 דות,ם, מסערועיאולמות אי בשר בשר 17 
433 םינמשום וינמש 07/06/2017 - דות,ם, מסערועיאולמות אי  18 )ומבמ( יח וךבר חדב
501 םנישומו םנישמ זריכו 08/11/2017 185 דות,ם, מסערועיאולמות אי  19 )ומבמ( יח וךבר חדב
613 םינמשום וינמש 22/03/2017 562 דות,ם, מסערועיאולמות אי  קם מיעורא םם-אוליניס דהן
596 םינמשום וינמש 22/03/2017 44 דות,ם, מסערועיאולמות אי ד 1ירפניון ג'י - מק 21 
262 םינמשום וינמש 07/06/2017 82 דות,ם, מסערועיאולמות אי ד 1ירפניון ג'י - מק 22 
5.77 pH 07/06/2017 82 דות,ם, מסערועיאולמות אי ד 1ירפניון ג'י - מק 23 
227 BOD 18/09/2017 1,934 רמצבטיקהמפעלי כימיה: פ ר פלסטיקתכ 24 
5.55 pH 26/10/2017 164 דות,ם, מסערועיאולמות אי םור במיקלבצע איתוזיןלימו 25 
362 םינמשום וינמש 26/10/2017 164 דות,ם, מסערועיאולמות אי םור במיקלבצע איתוזיןלימו 26 
306 רןנת 26/10/2017 164 דות,ם, מסערועיאולמות אי םור במיקלבצע איתוזיןלימו 27 
503 יםידורלכ 07/06/2017 1,094 דות,ם, מסערועיאולמות אי רוול (אמ.איי.אס)מא 28 
402 םינמשום וינמש 11/01/2017 460 פ מפעל ציפוי מתכות וטיפול  MELANOX 29קס-ולנמ
1.7 ד מומססולפי 19/10/2017 158 פ מפעל ציפוי מתכות וטיפול  MELANOXקס-ולנמ

331 רןנת 19/10/2017 158 פ מפעל ציפוי מתכות וטיפול  MELANOX 31קס-ולנמ
486 םינמשום וינמש 07/06/2017 - דות,ם, מסערועיאולמות אי פנה - גבאי אונידת הפעמס 32 
399 םינמשום וינמש 09/07/2017 554 דות,ם, מסערועיאולמות אי יםוחינק נדב ןח 33 
354 םינמשום וינמש 15/10/2017 1,564 דות,ם, מסערועיאולמות אי שירמת י ריט מולטס 34 
2.5 ניניונו נטגרטד 08/01/2017 455 + תדומסע + קולדת תחנות ז טבעוןפ 35 

53.2 ניניונט ארגדט 15/10/2017 934 + תדומסע + קולדת תחנות ז טבעוןפ 36 
2.7 נגןמ 06/06/2017 -ב ש דום עיבע ציפוי מתכות -  נולוגיותרו-מטאל טכפ

12.2 נגןמ 05/01/2017 1,438ב ש דום עיבע ציפוי מתכות - נולוגיותרו-מטאל טכפ 41 
1.06 ניקל 05/01/2017 1,438ב ש דום עיבע ציפוי מתכות - נולוגיותרו-מטאל טכפ 42 
1.95 נגןמ 12/02/2017 300ב ש דום עיבע ציפוי מתכות - נולוגיותרו-מטאל טכפ 43 

2.5 ד מומססולפי 25/04/2017 18,755 פ מפעל ציפוי מתכות וטיפול ר העמקיעש שאיבה נתחת 49 
331 רןנת 09/07/2017 14,625 פ מפעל ציפוי מתכות וטיפול  ר העמקיעש שאיבה נתחת
0.4 םליתיו 09/07/2017 14,625 פ מפעל ציפוי מתכות וטיפול ר העמקיעש שאיבה נתחת 51 

3.47 בץא 09/07/2017 14,625 פ מפעל ציפוי מתכות וטיפול ר העמקיעש שאיבה נתחת 52 
292 רןנת 15/10/2017 16,230 פ מפעל ציפוי מתכות וטיפול ר העמקיעש שאיבה נתחת 53 
4.23 בץא 15/10/2017 16,230 פ מפעל ציפוי מתכות וטיפול ר העמקיעש שאיבה נתחת 54 
0.31 םליתיו 15/10/2017 16,230 פ מפעל ציפוי מתכות וטיפול ר העמקיעש שאיבה נתחת 55 
0.19 דןמוליב 15/10/2017 16,230 פ מפעל ציפוי מתכות וטיפול ר העמקיעש שאיבה נתחת 56 
596 םינמשום וינמש 22/03/2017 - דות,ם, מסערועיאולמות אי ד 1ירפניון ג'י - מק 57 
262 םינמשום וינמש 07/06/2017 - דות,ם, מסערועיאולמות אי ד 1ירפניון ג'י - מק 58 
5.77 pH 07/06/2017 - דות,ם, מסערועיאולמות אי ד 1ירפניון ג'י - מק 59 
568 םינמשום וינמש 19/09/2017 - דות,ם, מסערועיאולמות אי  ד 1ירפניון ג'י - מק
5.54 pH 19/09/2017 - דות,ם, מסערועיאולמות אי ד 1ירפניון ג'י - מק 60 


