
13.12.2020:תאריך הגשת התכנית

צירוף הסכמת 

:ש"מפעיל המט
2020מרץ : גרסה

עגול איכות הסביבה:שם עורך התכנית

צירוף טענות 

המפעלים 

בעניין תוכנית 

:הניטור

שם בית העסק
מגזר תעשייתי

(יש לבחור מתוך רשימה)
כתובת

צריכת מים 

(ק"מ)שנתית 

צריכת מים יומית 

(ק"מ)ממוצעת 

דיגומים מזערי ' מס

פ הכללים"בשנה ע

פ "מילוי אוטומטי ע)

(האמור הכללים

תדירות דיגום 

שנתית מתוכננת

יודגש ויוסבר )

" הערות"בעמודת 

במידה ושונה 

נקודת דיגום 

פ הכללים"ע

מילוי אוטומטי )

פ האמור "ע

(הכללים

נקודת דיגום מתוכננת 

יודגש ויוסבר בעמודת )

במידה ושונה " הערות"

(מהאמור בכללים

פרמטרים מתוכננים 

לבדיקה

יודגש ויוסבר בעמודת )

במידה ושונה " הערות"

(מהאמור בכללים

סוג 

הדיגום 

או /חטף ו)

(מורכב 

זרם כלליזרם כללי24946.841ת מערבי אריאל.אתחנות תדלוק[ת מערבי.א]טן אריאל 
, p.H, שמן מינרלי
COD

חטף

זרם כללי4131.141כניסה, העיר אריאלתחנות תדלוקסונול אריאל
זרם תעשייתי 

אחוד
, p.H, שמן מינרלי
COD

חטף

תחנות תדלוקפז קרני שומרון
, בניין הולנד, יורופארק

קיבוץ יקום
זרם כלליזרם כללי92.20.341

, p.H, שמן מינרלי
COD

חטף

משטרת אריאל
, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
זרם כלליזרם כללי25707.043 אריאל31כביש 

, שמנים ושומנים
p.H, COD, TSS ,

כלורידים ונתרן
חטף

מפעלי מזון ומשקאותאחווה
אזור תעשייה , האירוס

מערבי אריאל
39163107.344

זרם תעשייתי 
אחוד

זרם כללי

, שמנים ושומנים
p.H, COD ,

TSS, חנקן קיילדל
(TKN) ,זרחן כללי ,

,  כלורידים ונתרן
VSS, BOD

מורכב 
לפי זמן

מפעלי מזון ומשקאותל'קונדטוריית אנג
אזור תעשייה , האירוס

מערבי אריאל
23266.444

זרם תעשייתי 
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

, שמנים ושומנים
p.H, COD ,

TSS, חנקן קיילדל
(TKN) ,זרחן כללי ,

,  כלורידים ונתרן
VSS, BOD

חטף

מפעלי מזון ומשקאותתבליני שמש
ד .ת, ש"ת צפוני קרנ.א

13030
22156.146

זרם תעשייתי 
אחוד

זרם תעשייתי אחוד

, שמנים ושומנים
p.H, COD ,

TSS, חנקן קיילדל
(TKN) ,זרחן כללי ,

,  כלורידים ונתרן
VSS, BOD

חטף
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קלין. ש.י
מכבסות עם ניקוי 

יבש

ד .ת, ש"ת צפוני קרנ.א
קרני שומרון , 13055

44855
זרם כלליזרם כללי117224321.244

צריכת חמצן 
, (COD)כימית 

כלל מוצקים 
, (TSS)מרחפים 

, (PH)הגבה 
, סולפיד מומס

, נתרן, כלורידים
דטרגנטים , בורון

(אניוניים)רכים 

מורכב 
לפי זמן

אפיקים תחבורה
מכונאות )מוסכים 

ותחנות רחיצה  (רכב
ללא מחזור מים

 אריאל31כביש 
, בניין דקל, 10העמל ]

[ראש העין
זרם כללי375810.344

זרם תעשייתי 
אחוד

צריכת חמצן  
 ,(COD) כימית

כלל מוצקים 
, (TSS)מרחפים 

יחס , (PH)הגבה 
VSS/TSS, VSS ,

דטרגנטים רכים 
סריקת , (אניוניים)

, ICP- מתכות ב 
שמן מינרלי

חטף

החברה לפיתוח השומרון
מכונאות )מוסכים 

ותחנות רחיצה  (רכב
ללא מחזור מים

ש"ת צפוני קרנ.א
ת ברקן . א108ד .ת

44820
זרם כללי9042.544

זרם תעשייתי 
אחוד

כלל מוצקים 
, (TSS)מרחפים 

יחס , (PH)הגבה 
VSS/TSS, VSS ,

דטרגנטים רכים 
סריקת , (אניוניים)

, ICP- מתכות ב 
שמן מינרלי

חטף

תירוש יציקות
מפעלי ציפוי מתכות 

וטיפול פני שטח

ת .א'   א17המלאכה 
החדש ראש העין  

48091
403711.164

זרם תעשייתי 
אחוד

זרם כללי

, דיגום חטף
צריכת חמצן 

, (COD)כימית 
כלל מוצקים 

, (TSS)מרחפים 
, (PH)הגבה 

-סריקת מתכות ב 
 ICP ,שמן מינרלי

חטף

וי גולד מתכות
מפעלי ציפוי מתכות 

וטיפול פני שטח
ת מערבי .א, 57יסמין 

אריאל
0.066

זרם תעשייתי 
אחוד

זרם כללי

, דיגום חטף
צריכת חמצן 

, (COD)כימית 
כלל מוצקים 

, (TSS)מרחפים 
יחס , (PH)הגבה 

VSS/TSS, VSS ,
סריקת , כלורידים
, ICP- מתכות ב 

שמן מינרלי

חטף



אינטרקוסמא

קוסמטיקה 
צריכת )ותמרוקים 

 1,000- מים גדולה מ
(שנה/ק"מ

0.066ת מערבי אריאל.א
זרם תעשייתי 

אחוד
זרם תעשייתי אחוד

, דיגום חטף
צריכת חמצן 

, (COD)כימית 
כלל מוצקים 

, (TSS)מרחפים 
חנקן קלדהל 

(TKN) , זרחן כ -P ,
כלל , (PH)הגבה 

פחממנים 
הלוגנים מומסים 

(DOX), VSS ,
, נתרן, כלורידים

שמן , BOD, בורון
, מינרלי

דטרגנטים 
אניונים

חטף

אחים פריד
מכבסות ללא ניקוי 

יבש
. ת.א, 3אלכסנדר ינאי 

אריאל מערב
זרם כלליזרם כללי1165931.942

דיגום מורכב לפי 
צריכת חמצן , זמן

, (COD)כימית 
כלל מוצקים 

, (TSS)מרחפים 
, (PH)הגבה 

, סולפיד מומס
, נתרן, כלורידים

דטרגנטים , בורון
(אניוניים)רכים 

מורכב 
לפי זמן

אליהו זלמן
מפעלי ציפוי מתכות 

וטיפול פני שטח
מערב . ת.א, הסחלב

אריאל
570115.662

זרם תעשייתי 
אחוד

זרם כללי

, דיגום חטף
צריכת חמצן 

, (COD)כימית 
כלל מוצקים 

, (TSS)מרחפים 
, (PH)הגבה 

-סריקת מתכות ב 
 ICP ,שמן מינרלי

חטף

נוימן תעשיות פלדה
מפעלי ציפוי מתכות 

וטיפול פני שטח

ת מערבי אריאל.א
קריית אריה , 9השפלה 

פתח תקווה
1440239.562

זרם תעשייתי 
אחוד

זרם כללי

, דיגום חטף
צריכת חמצן 

, (COD)כימית 
כלל מוצקים 

, (TSS)מרחפים 
, (PH)הגבה 

-סריקת מתכות ב 
 ICP ,שמן מינרלי

חטף



עמניב ]יהלום תעשיות 
[לשעבר

מפעלי כימיה  
-צריכת מים קטנה מ)

(שנה/ק" מ5000

ש"ת צפוני קרנ.א
טירה , 3648ד .ת

44915המשולש 
0.064

זרם תעשייתי 
אחוד

זרם כללי

, דיגום חטף
צריכת חמצן 

, (COD)כימית 
כלל מוצקים 

, (TSS)מרחפים 
חנקן קלדהל 

(TKN) , זרחן כ -P ,
יחס , (PH)הגבה 

VSS/TSS, VSS ,
 ,כלורידים

דטרגנטים רכים 
, BOD, (אניוניים)

-סריקת מתכות ב 
 ICP ,שמן מינרלי

חטף

מ"יהלום תעשיות בע
מפעלי כימיה  

-צריכת מים קטנה מ)
(שנה/ק" מ5000

ש"ת צפוני קרנ.א
טירה , 3648ד .ת

44916המשולש 
1586443.564

זרם תעשייתי 
אחוד

זרם כללי

, דיגום חטף
צריכת חמצן 

, (COD)כימית 
כלל מוצקים 

, (TSS)מרחפים 
חנקן קלדהל 

(TKN) , זרחן כ -P ,
יחס , (PH)הגבה 

VSS/TSS, VSS ,
 ,כלורידים

דטרגנטים רכים 
, BOD, (אניוניים)

-סריקת מתכות ב 
 ICP ,שמן מינרלי

חטף

כימיארט
מפעלי כימיה  

-צריכת מים קטנה מ)
(שנה/ק" מ5000

ת מערבי ..א, 25היסמין 
אריאל

0.064
זרם תעשייתי 

אחוד
זרם כללי

, דיגום חטף
צריכת חמצן 

, (COD)כימית 
כלל מוצקים 

, (TSS)מרחפים 
חנקן קלדהל 

(TKN) , זרחן כ -P ,
, VSS ,(PH)הגבה 

 ,כלורידים
דטרגנטים רכים 

, BOD ,(אניוניים)
-סריקת מתכות ב 

 ICP ,שמן מינרלי

חטף



שחר כימיקלים
מפעלי כימיה  

-צריכת מים קטנה מ)
(שנה/ק" מ5000

0.064ת מערבי אריאל..א
זרם תעשייתי 

אחוד
זרם כללי

, דיגום חטף
צריכת חמצן 

, (COD)כימית 
כלל מוצקים 

, (TSS)מרחפים 
חנקן קלדהל 

(TKN) , זרחן כ -P ,
, VSS ,(PH)הגבה 

 ,כלורידים
דטרגנטים רכים 

, BOD ,(אניוניים)
-סריקת מתכות ב 

 ICP ,שמן מינרלי

חטף


