
דיווח שנתי לתכנית דיגום שפכי תעשיה 2019- תאגיד יובלים בשומרון 2003 בע"מ 

אופן הדיגום מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישיתכתובת המפעלשם מפעלמס' סידורי
(חטף/מורכב)

כמות 
מים/שפכים 

שנתית

מספר בדיקות 
שנתי מתוכנן 
עפ"י תכנית 

הדיגום

מספר 
בדיקות 
בפועל

האם יש הסכם 
להזרמת שפכים 

חריגים
כן/לא

מספר דיגומים 
שנמצאו שפכים 

חריגים

מספק דיגומים 
שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר הדיגומים 
שלא נמצאו חריגות 
(אסורים או חריגים)

הערות

3916344212מורכבמפעל תעשייתי מזוןאזור תעשייה מערבי אריאלאחווה1

1165922002מורכבמכבסותאלכסנדר ינאי 3, א.ת. אריאל מערבאחים פריד2

570122002חטףמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחהסחלב, א.ת. מערב אריאלאליהו זלמן3

375844420חטףכלליהעמל 10, בניין דקל, ראש העיןאפיקים תחבורה4

90444122חטףמוסכיםת.ד. 108 א.ת. ברקן 44820החברה לפיתוח השומרון5

249411001חטףתחנות תדלוקא.ת מערבי אריאלטן אריאל6

11722444013מורכבמכבסותת.ד. 13055, קרני שומרון 44855י.ש.קלין7

1586441110חטףמפעלי כימיהת.ד. 3648, טירה המשולש 44915יהלום תעשיות בע"מ8

התנתק מהביוב אך 
הוכנס לתוכנית 

הניטור לצורך בקרה 
בלבד. נדגם כל עוד יש 
הזרמת שפכים על ידו

42220חטףמפעלי כימיהת.ד. 3648, טירה המשולש 44915יהלום תעשיות עמניב לשעבר9

התנתק מהביוב אך 
הוכנס לתוכנית 

הניטור לצורך בקרה 
בלבד. נדגם כל עוד יש 
הזרמת שפכים על ידו

257033102חטףכלליכביש 31 אריאלמשטרת אריאל10

1440222002חטףמתכתהשפלה 9, קריית אריה פתח תקווהנויימן תעשיות פלדה11

232644400חטףמפעלי מזון ומשקאותגאון אליהו 12118 רמת גןקונדיטוריית אנגל12

221566620חטףמפעל תעשייתי מזוןא.ת. צפוני קרנ"ש ת.ד. 13030תבליני שמש13

41311100חטףתחנות תדלוקאריאלתחנת דלק סונול אריאל14

92.211001חטףתחנות תדלוקיורופארק בניין הולנד, קיבוץ יקוםתחנת דלק פז קרנ"ש15

403744301חטףמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחהמלאכה 17 א'  א.ת החדש ראש העין  48091תירוש יציקות16

50450251118סה"כ
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ערך נמדדהפרמטר החורגתאריך הדיגוםצריכת מים לדיגוםמגזר תעשייתישם מפעלמס'

563שמנים ושומנים כללי5197.1422/05/2019מפעל תעשייתי מזוןאחווה1
190.1915/09/2019(B) 2.15בורון
988.4625/11/2019(B) 4.5בורון

64שמן מינרלי

(B) 5.24בורון

(PH) 5.19הגבה

VSS/TSS 1.92יחס

VSS628

389שמן מינרלי

(Al) 59.1חמרן / אלומיניום

(Cu) 4.2נחושת

(Mo) 0.53מוליבדן

(Pb) 0.85עופרת

(Zn) 10.3אבץ

2.2סולפיד מומס355.520/02/2019מכבסותי.ש.קלין4

14.35דטרגנטים קשים (נוניוניים)1892.9729/10/2019מפעלי כימיהיהלום תעשיות בע"מ5

1680כלורידים

264דטרגנטים קשים (נוניוניים)

6120דטרגנטים רכים (אניוניים)

(Na) 2808נתרן

2368כלורידים

230דטרגנטים קשים (נוניוניים)

4400דטרגנטים רכים (אניוניים)

(Na) 2461נתרן

(PH) 5.17הגבה

1176כלורידים

618נתרן

(PH) 4.4הגבה

628כלורידים

475נתרן

כללי

מוסכיםהחברה לפיתוח השומרון

91.8414/04/2019

186.2403/07/2019

מפעלי כימיה

3633.9314/04/2019

3311.4403/07/2019

מפעל תעשייתי מזון

507.5203/07/2019

426.6929/10/2019

2

3

6

תבליני שמש7

יהלום תעשיות עמניב לשעבר

אפיקים תחבורה
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מגזר תעשייתישם מפעלמס'
כמות מים/שפכים 

CODTSSשנתית
חנקן 
CODTSSזרחןקילדל

חנקן 
זרחןקילדל

3916320001000100301686.5239.2516.254.45מפעל תעשייתי מזוןאחווה1

116592000100014.53.25מכבסותאחים פריד2

57012000100030607.579.54.54מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחאליהו זלמן3

375820001000302782.390.256.34כלליאפיקים תחבורה4

904100030378.256.37מוסכיםהחברה לפיתוח השומרון5

24942000114תחנות תדלוקטן אריאל6

11722420001000322.63מכבסותי.ש.קלין7

15864200010001002100574247מפעלי כימיהיהלום תעשיות בע"מ8

200010001003020960189.539.583.5מפעלי כימיהיהלום תעשיות עמניב לשעבר9

257020001000615.33113כללימשטרת אריאל10

144022000100030436.5519.45מתכתנויימן תעשיות פלדה11

232620001000100306288.8919.7538.254.97מפעלי מזון ומשקאותקונדיטוריית אנגל12

221520001000100303036.7323.518.58.61מפעל תעשייתי מזוןתבליני שמש13

41320002155תחנות תדלוקתחנת דלק סונול אריאל14

92.2200057תחנות תדלוקתחנת דלק פז קרנ"ש15

403720001000301606148.887.6מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחתירוש יציקות16

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי 
הסכם (מג"ל \ ערך)

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל \ ערך)


