
מזהה 

תגיחידהמגזרמפעל

יחידות 

ערךזמןמידה

סטנדרטי

חריגהם

חריגה 

באחוזים

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 10:4013U - 428 20/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

10:400 20/02/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 COD/BOD20/02/2019 10:400.00U - 4מ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

10:406.97 20/02/2019מעבדה pHמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

0.3גבול תחתון VSS/TSS20/02/2019 10:40-1.00L - -0.7מ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

pH20/02/2019 10:407.04-הגבה בשטחמ"בע

U - 

10.1 L - 

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 10:4026U - 53 20/02/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 10:40455U - 460 20/02/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

10:400 20/02/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

10:40433 20/02/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 10:40793U - 920 20/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 10:400U - 26.8 20/02/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 09:3438U - 428 05/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

09:340 05/06/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 COD/BOD05/06/2019 09:340.00U - 4מ"בע

2019- דוח חצי שנתי 



קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

09:347.53 05/06/2019מעבדה pHמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

0.3גבול תחתון VSS/TSS05/06/2019 09:34-1.00L - -0.7מ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

pH05/06/2019 09:347.28-הגבה בשטחמ"בע

U - 

10.1 L - 

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 09:3440U - 53 05/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 09:34407U - 460 05/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

09:340 05/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

09:34223 05/06/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 09:34473U - 920 05/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 09:340U - 26.8 05/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 10:400.149U - 1.65 20/02/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 10:400.50U - 17.3 20/02/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 09:340.149U - 1.65 05/06/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמ"בע

קוסמטיקה ותמרוקים32529

משי תעשיות .  א

 09:341.39U - 17.3 05/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןמ"בע

2226520.09%גבול עליון  10:542,654U - 428 13/05/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

10:540 13/05/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

 COD/BOD13/05/2019 10:541.61U - 4ח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

10:544.91 13/05/2019מעבדה pHח"בי- אברבנאל בתי חולים8295



0.3גבול תחתון VSS/TSS13/05/2019 10:54-1.00L - -0.7ח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

7.9518.23%גבול עליון  10:5451.55U - 43.6 13/05/2019ליטר/ג"מדטרגנטים אניוניםח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

pH13/05/2019 10:544.96-הגבה בשטחח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.9823.56%

 10:5427U - 460 13/05/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

10:542,654 13/05/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים ח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

10:542,896 13/05/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

3735405.98%גבול עליון  10:544,655U - 920 13/05/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

 10:540.625U - 3.24 13/05/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

 10:540.000U - 30 13/05/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

 10:540.000U - 0.11 13/05/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

 10:540.000U - 2.2 13/05/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

 10:540.147U - 1.65 13/05/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

10:540.000 13/05/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

U - 

0.111 

 10:540.038U - 0.66 13/05/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

10:540.000 13/05/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

U - 

0.164 

 10:540.098U - 1.1 13/05/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

 10:540.119U - 1.09 13/05/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתח"בי- אברבנאל בתי חולים8295



 10:540.000U - 0.55 13/05/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

 10:540.000U - 0.55 13/05/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

 10:540.000U - 0.11 13/05/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםח"בי- אברבנאל בתי חולים8295

31769

, אולמות אירועים

 10:290U - 428 30/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cיו'אולם אירועים בלגקניונים, מסעדות

31769

, אולמות אירועים

 COD/BOD30/04/2019 10:290.00U - 4יו'אולם אירועים בלגקניונים, מסעדות

31769

, אולמות אירועים

10:295.04 30/04/2019מעבדה pHיו'אולם אירועים בלגקניונים, מסעדות

31769

, אולמות אירועים

10:290.00 30/04/2019ליטר/ג"מVSSיו'אולם אירועים בלגקניונים, מסעדות

31769

, אולמות אירועים

pH30/04/2019 10:295.05הגבה בשטח יו'אולם אירועים בלגקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.8921.39%

31769

, אולמות אירועים

 10:29254U - 460 30/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםיו'אולם אירועים בלגקניונים, מסעדות

31769

, אולמות אירועים

2665289.67%גבול עליון  10:293,585U - 920 30/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.ציו'אולם אירועים בלגקניונים, מסעדות

31769

, אולמות אירועים

 10:29161U - 288 30/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםיו'אולם אירועים בלגקניונים, מסעדות

31769

, אולמות אירועים

17970.75%גבול עליון  10:29432U - 253 30/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןיו'אולם אירועים בלגקניונים, מסעדות

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

pH06/02/2019 09:156.45- הגבה בשטחמ"בע

U - 

10.1 L - 

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

 09:1568U - 428 06/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

 COD/BOD06/02/2019 09:150.00U - 4מ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

09:156.68 06/02/2019מעבדה pHמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

0.3גבול תחתון VSS/TSS06/02/2019 09:15-1.00L - -0.7מ"בע



33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

5196.23%גבול עליון  09:15104U - 53 06/02/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

255.43%גבול עליון  09:15485U - 460 06/02/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

µS/cm06/02/2019 09:152,700מוליכות חשמליתמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

09:150 06/02/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

מ"בע

 Dissolved-סולפיד מומס 

Sulfides09:156.50 06/02/2019ליטר/ג"מU - 1.06  5.44513.21%גבול עליון

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

09:15575 06/02/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

 09:15905U - 920 06/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

 09:1546U - 288 06/02/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

pH03/06/2019 10:366.62- הגבה בשטחמ"בע

U - 

10.1 L - 

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

 10:36292U - 428 03/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

 COD/BOD03/06/2019 10:360.00U - 4מ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

10:366.95 03/06/2019מעבדה pHמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

0.3גבול תחתון VSS/TSS03/06/2019 10:36-1.00L - -0.7מ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

129243.40%גבול עליון  10:36182U - 53 03/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

14431.30%גבול עליון  10:36604U - 460 03/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

µS/cm03/06/2019 10:363,328מוליכות חשמליתמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

10:360 03/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מ"בע



33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

מ"בע

 Dissolved-סולפיד מומס 

Sulfides10:36223.00 03/06/2019ליטר/ג"מU - 1.06 

גבול עליון 

221.9420937.74%

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

10:361,153 03/06/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

42546.20%גבול עליון  10:361,345U - 920 03/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

 10:36170U - 288 03/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

 09:1521.21U - 17.3 06/02/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןמ"בע

גבול עליון 

3.90522.57%

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

5120.16%גבול עליון  09:15304U - 253 06/02/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןמ"בע

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

 10:3638.15U - 17.3 03/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןמ"בע

גבול עליון 

20.85120.52%

33769

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

 (. י.מ)  3אומגה

12348.62%גבול עליון  10:36376U - 253 03/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןמ"בע

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 11:2377U - 428 30/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

11:230 30/04/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 COD/BOD30/04/2019 11:230.00U - 4באבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

11:236.32 30/04/2019מעבדה pHבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 11:2335.09U - 43.6 30/04/2019ליטר/ג"מדטרגנטים אניוניםבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

pH30/04/2019 11:235.98-הגבה בשטחבאבוב

U - 

10.1 L - 

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 11:23190U - 460 30/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

11:23931 30/04/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

28530.98%גבול עליון  11:231,205U - 920 30/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צבאבוב



בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 11:2350U - 288 30/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 10:38365U - 428 23/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

10:380 23/06/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 COD/BOD23/06/2019 10:380.00U - 4באבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 10:3837.16U - 43.6 23/06/2019ליטר/ג"מדטרגנטים אניוניםבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

pH23/06/2019 10:388.25-הגבה בשטחבאבוב

U - 

10.1 L - 

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 10:38186U - 460 23/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

10:381,407 23/06/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

60565.76%גבול עליון  10:381,525U - 920 23/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 10:3848U - 288 23/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 11:230.117U - 1.65 30/04/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 11:23139U - 253 30/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 10:380.118U - 1.65 23/06/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורבאבוב

בתי מלון34668

בית אבות נווה 

 10:380U - 253 23/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןבאבוב

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

pH18/02/2019 10:0412.93- הגבה בשטח-מפריד שומן/(בקר

U - 

10.1 L -  2.8368.03%גבול עליון

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

286.54%גבול עליון  10:04456U - 428 18/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°C-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

 COD/BOD18/02/2019 10:042.74U - 4-מפריד שומן/(בקר



7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

10:0411.74 18/02/2019מעבדה pH-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

0.3גבול תחתון VSS/TSS18/02/2019 10:04-1.00L - -0.7-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

4075.47%גבול עליון  10:0493U - 53 18/02/2019ליטר/ג"מחנקן קלדל-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

 10:04156U - 460 18/02/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידים-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

µS/cm18/02/2019 10:042,970מוליכות חשמלית-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

10:040 18/02/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים -מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

-מפריד שומן/(בקר

 Dissolved-סולפיד מומס 

Sulfides10:042.10 18/02/2019ליטר/ג"מU - 1.06  1.0498.11%גבול עליון

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

10:041,552 18/02/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צ-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

3325361.41%גבול עליון  10:044,245U - 920 18/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צ-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

31.04%גבול עליון  10:04291U - 288 18/02/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כלליים-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

pH05/06/2019 11:086.40- הגבה בשטח-מפריד שומן/(בקר

U - 

10.1 L - 

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

3094722.90%גבול עליון  11:083,522U - 428 05/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°C-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

 COD/BOD05/06/2019 11:081.40U - 4-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

11:086.62 05/06/2019מעבדה pH-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

0.3גבול תחתון VSS/TSS05/06/2019 11:08-1.00L - -0.7-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

2139.62%גבול עליון  11:0874U - 53 05/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדל-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

 11:08116U - 460 05/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידים-מפריד שומן/(בקר



7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

µS/cm05/06/2019 11:08772מוליכות חשמלית-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

11:083,522 05/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים -מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

-מפריד שומן/(בקר

 Dissolved-סולפיד מומס 

Sulfides11:081.30 05/06/2019ליטר/ג"מU - 1.06  0.2422.64%גבול עליון

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

11:082,376 05/06/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צ-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

2395260.33%גבול עליון  11:083,315U - 920 05/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צ-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

374129.86%גבול עליון  11:08662U - 288 05/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כלליים-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

 10:0462.79U - 17.3 18/02/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחן-מפריד שומן/(בקר

גבול עליון 

45.492262.96%

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

 10:04193U - 253 18/02/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרן-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

 11:0813.02U - 17.3 05/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחן-מפריד שומן/(בקר

7795

, בתי מטבחיים, משחטות

עיבוד דגים, בתי נחירה

גל )בלדי חנות 

 11:080U - 253 05/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרן-מפריד שומן/(בקר

29653

, אולמות אירועים

882206.07%גבול עליון  10:301,310U - 428 18/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

 COD/BOD18/02/2019 10:300.00U - 4בלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

10:306.00 18/02/2019מעבדה pHבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

0.3גבול תחתון VSS/TSS18/02/2019 10:30-1.00L - -0.7בלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

pH18/02/2019 10:306.00הגבה בשטח בלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

29653

, אולמות אירועים

 10:30361U - 460 18/02/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

10:301,310 18/02/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים בלדי קייטרינגקניונים, מסעדות



29653

, אולמות אירועים

4135449.46%גבול עליון  10:305,055U - 920 18/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

16757.99%גבול עליון  10:30455U - 288 18/02/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

 11:30201U - 428 05/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

 COD/BOD05/06/2019 11:300.00U - 4בלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

11:305.58 05/06/2019מעבדה pHבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

0.3גבול תחתון VSS/TSS05/06/2019 11:30-1.00L - -0.7בלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

pH05/06/2019 11:305.50הגבה בשטח בלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.4410.58%

29653

, אולמות אירועים

 11:30140U - 460 05/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

11:300 05/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים בלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

34036.96%גבול עליון  11:301,260U - 920 05/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

 11:3071U - 288 05/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

 10:3058.69U - 17.3 18/02/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

גבול עליון 

41.389239.24%

29653

, אולמות אירועים

6224.51%גבול עליון  10:30315U - 253 18/02/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

29653

, אולמות אירועים

 11:30104U - 253 05/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןבלדי קייטרינגקניונים, מסעדות

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

 11:50123U - 428 11/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°C-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

 COD/BOD11/04/2019 11:500.00U - 4-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

11:506.78 11/04/2019מעבדה pH-מפריד צפוני/(דוש



7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

0.3גבול תחתון VSS/TSS11/04/2019 11:50-1.00L - -0.7-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

pH11/04/2019 11:506.70הגבה בשטח -מפריד צפוני/(דוש

U - 

10.1 L - 

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

 11:50163U - 460 11/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידים-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

11:500 11/04/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים -מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

26028.26%גבול עליון  11:501,180U - 920 11/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צ-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

 11:5024U - 288 11/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כלליים-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

 11:5472U - 428 19/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°C-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

 COD/BOD19/06/2019 11:540.00U - 4-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

0.3גבול תחתון VSS/TSS19/06/2019 11:54-1.00L - -0.7-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

pH19/06/2019 11:546.64הגבה בשטח -מפריד צפוני/(דוש

U - 

10.1 L - 

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

 11:54191U - 460 19/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידים-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

11:540 19/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים -מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

 11:54915U - 920 19/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צ-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

 11:5449U - 288 19/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כלליים-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

 11:50122U - 253 11/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרן-מפריד צפוני/(דוש

7763

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

סופר )בת ימון 

 11:54122U - 253 19/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרן-מפריד צפוני/(דוש

33877

, אולמות אירועים

 10:50342U - 428 11/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות



33877

, אולמות אירועים

 COD/BOD11/04/2019 10:500.00U - 4גורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

10:504.35 11/04/2019מעבדה pHגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

0.3גבול תחתון VSS/TSS11/04/2019 10:50-1.00L - -0.7גורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

pH11/04/2019 10:504.44הגבה בשטח גורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L -  1.536.06%גבול תחתון

33877

, אולמות אירועים

 10:50395U - 460 11/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

10:500 11/04/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים גורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

3645396.20%גבול עליון  10:504,565U - 920 11/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

 10:50196U - 288 11/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

1572367.29%גבול עליון  09:202,000U - 428 12/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

 COD/BOD12/06/2019 09:200.00U - 4גורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

09:204.96 12/06/2019מעבדה pHגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

0.3גבול תחתון VSS/TSS12/06/2019 09:20-1.00L - -0.7גורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

pH12/06/2019 09:204.66הגבה בשטח גורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

1.2830.77%

33877

, אולמות אירועים

 09:20172U - 460 12/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

09:202,000 12/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים גורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

2300250.00%גבול עליון  09:203,220U - 920 12/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

429148.96%גבול עליון  09:20717U - 288 12/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות



33877

, אולמות אירועים

 10:5026.26U - 17.3 11/04/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

גבול עליון 

8.95551.76%

33877

, אולמות אירועים

13452.96%גבול עליון  10:50387U - 253 11/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

33877

, אולמות אירועים

 09:20194U - 253 12/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןגורילה בר בת יםקניונים, מסעדות

 09:32218U - 428 08/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

 COD/BOD08/04/2019 09:320.00U - 4גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

09:324.31 08/04/2019מעבדה pHגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

0.3גבול תחתון VSS/TSS08/04/2019 09:32-1.00L - -0.7גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

pH08/04/2019 09:324.36הגבה בשטח גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

1.5837.98%

1426.42%גבול עליון  09:3267U - 53 08/04/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

 09:32166U - 460 08/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

09:320 08/04/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

3810414.13%גבול עליון  09:324,730U - 920 08/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

23079.86%גבול עליון  09:32518U - 288 08/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

 08:44127U - 428 20/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

 COD/BOD20/06/2019 08:440.00U - 4גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

0.3גבול תחתון VSS/TSS20/06/2019 08:44-1.00L - -0.7גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

pH20/06/2019 08:443.94הגבה בשטח גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

U - 

10.1 L -  248.08%גבול תחתון



 08:4425U - 53 20/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

 08:44130U - 460 20/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

08:440 20/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

2280247.83%גבול עליון  08:443,200U - 920 20/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

 08:4435U - 288 20/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

 09:3213.89U - 17.3 08/04/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

 09:32118U - 253 08/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

 08:446.71U - 17.3 20/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

 08:440U - 253 20/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות8386

34042

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

פניקה בן גוריון בת 'ג

16438.32%גבול עליון  10:11592U - 428 13/05/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cים

34042

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

פניקה בן גוריון בת 'ג

 COD/BOD13/05/2019 10:110.00U - 4ים

34042

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

פניקה בן גוריון בת 'ג

10:116.41 13/05/2019מעבדה pHים

34042

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

פניקה בן גוריון בת 'ג

0.3גבול תחתון VSS/TSS13/05/2019 10:11-1.00L - -0.7ים

34042

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

פניקה בן גוריון בת 'ג

pH13/05/2019 10:116.11הגבה בשטח ים

U - 

10.1 L - 

34042

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

פניקה בן גוריון בת 'ג

 10:11269U - 460 13/05/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםים

34042

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

פניקה בן גוריון בת 'ג

10:110 13/05/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים ים

34042

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

פניקה בן גוריון בת 'ג

75081.52%גבול עליון  10:111,670U - 920 13/05/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צים



34042

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

פניקה בן גוריון בת 'ג

 10:11219U - 288 13/05/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםים

34042

, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות

פניקה בן גוריון בת 'ג

 10:11173U - 253 13/05/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןים

8219.16%גבול עליון  10:45510U - 428 03/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

 COD/BOD03/04/2019 10:450.00U - 4גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

10:455.55 03/04/2019מעבדה pHגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

0.3גבול תחתון VSS/TSS03/04/2019 10:45-1.00L - -0.7גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

pH03/04/2019 10:455.61הגבה בשטח גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.337.93%

1833.96%גבול עליון  10:4571U - 53 03/04/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

306.52%גבול עליון  10:45490U - 460 03/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

10:450 03/04/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

2950320.65%גבול עליון  10:453,870U - 920 03/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

 10:45167U - 288 03/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

22452.34%גבול עליון  09:50652U - 428 20/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

 COD/BOD20/06/2019 09:500.00U - 4גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

0.3גבול תחתון VSS/TSS20/06/2019 09:50-1.00L - -0.7גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

pH20/06/2019 09:506.04הגבה בשטח גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

U - 

10.1 L - 

2445.28%גבול עליון  09:5077U - 53 20/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300



25856.09%גבול עליון  09:50718U - 460 20/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

09:500 20/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים גלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

2800304.35%גבול עליון  09:503,720U - 920 20/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

 09:50236U - 288 20/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

 10:4517.57U - 17.3 03/04/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

גבול עליון 

0.2681.55%

14256.13%גבול עליון  10:45395U - 253 03/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

 09:5017.95U - 17.3 20/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

גבול עליון 

0.6453.73%

311122.92%גבול עליון  09:50564U - 253 20/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןגלידה ויקטורימפעלי מזון ומשקאות30300

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

pH07/02/2019 08:266.61- הגבה בשטחלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

U - 

10.1 L - 

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

 08:26153U - 428 07/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

 COD/BOD07/02/2019 08:263.75U - 4לב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

08:266.73 07/02/2019מעבדה pHלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

244460.38%גבול עליון  08:26297U - 53 07/02/2019ליטר/ג"מחנקן קלדללב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

6413.91%גבול עליון  08:26524U - 460 07/02/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

µS/cm07/02/2019 08:262,970מוליכות חשמליתלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

לב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

 Dissolved-סולפיד מומס 

Sulfides08:262.80 07/02/2019ליטר/ג"מU - 1.06  1.74164.15%גבול עליון

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

08:26844 07/02/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה



34148

, בתי מטבחיים, משחטות

2245244.02%גבול עליון  08:263,165U - 920 07/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

 08:260U - 288 07/02/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

pH03/06/2019 11:026.33- הגבה בשטחלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

U - 

10.1 L - 

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

 11:02147U - 428 03/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

 COD/BOD03/06/2019 11:021.27U - 4לב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

11:026.51 03/06/2019מעבדה pHלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

179337.74%גבול עליון  11:02232U - 53 03/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדללב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

44797.17%גבול עליון  11:02907U - 460 03/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

µS/cm03/06/2019 11:023,853מוליכות חשמליתלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

לב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

 Dissolved-סולפיד מומס 

Sulfides11:027.60 03/06/2019ליטר/ג"מU - 1.06  6.54616.98%גבול עליון

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

11:022,354 03/06/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

2060223.91%גבול עליון  11:022,980U - 920 03/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

 11:0220U - 288 03/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

 08:2641.51U - 17.3 07/02/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

גבול עליון 

24.214139.97%

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

6023.72%גבול עליון  08:26313U - 253 07/02/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

 11:0239.76U - 17.3 03/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה

גבול עליון 

22.463129.84%

34148

, בתי מטבחיים, משחטות

23994.47%גבול עליון  11:02492U - 253 03/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןלב בראל. יעיבוד דגים, בתי נחירה



34695

, אולמות אירועים

 12:39373U - 428 11/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cיוחננוףקניונים, מסעדות

34695

, אולמות אירועים

12:395.91 11/04/2019מעבדה pHיוחננוףקניונים, מסעדות

34695

, אולמות אירועים

pH11/04/2019 12:395.84הגבה בשטח יוחננוףקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L -  0.12.40%גבול תחתון

34695

, אולמות אירועים

9420.43%גבול עליון  12:39554U - 460 11/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםיוחננוףקניונים, מסעדות

34695

, אולמות אירועים

3150342.39%גבול עליון  12:394,070U - 920 11/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.ציוחננוףקניונים, מסעדות

34695

, אולמות אירועים

 12:39133U - 288 11/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםיוחננוףקניונים, מסעדות

34695

, אולמות אירועים

 12:3939.73U - 17.3 11/04/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןיוחננוףקניונים, מסעדות

גבול עליון 

22.427129.64%

34695

, אולמות אירועים

413163.24%גבול עליון  12:39666U - 253 11/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןיוחננוףקניונים, מסעדות

 10:230U - 428 18/03/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cיונקסמפעלי כימיה7773

10:230 18/03/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cיונקסמפעלי כימיה7773

 COD/BOD18/03/2019 10:230.00U - 4יונקסמפעלי כימיה7773

10:237.35 18/03/2019מעבדה pHיונקסמפעלי כימיה7773

0.3גבול תחתון VSS/TSS18/03/2019 10:23-1.00L - -0.7יונקסמפעלי כימיה7773

pH18/03/2019 10:237.85-הגבה בשטחיונקסמפעלי כימיה7773

U - 

10.1 L - 

 10:230U - 53 18/03/2019ליטר/ג"מחנקן קלדליונקסמפעלי כימיה7773

 10:23352U - 460 18/03/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםיונקסמפעלי כימיה7773

10:230 18/03/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים יונקסמפעלי כימיה7773



10:230 18/03/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.ציונקסמפעלי כימיה7773

 10:2359U - 920 18/03/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.ציונקסמפעלי כימיה7773

 10:230U - 26.8 18/03/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי יונקסמפעלי כימיה7773

 10:230.000U - 3.24 18/03/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץיונקסמפעלי כימיה7773

 10:230.000U - 30 18/03/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםיונקסמפעלי כימיה7773

 10:230.000U - 0.11 18/03/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןיונקסמפעלי כימיה7773

 10:230.000U - 2.2 18/03/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדיליונקסמפעלי כימיה7773

 10:230.131U - 1.65 18/03/2019ליטר/ג"מB-Boron-בוריונקסמפעלי כימיה7773

 10:230.00U - 17.3 18/03/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןיונקסמפעלי כימיה7773

10:230.000 18/03/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףיונקסמפעלי כימיה7773

U - 

0.111 

 10:230.000U - 0.66 18/03/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםיונקסמפעלי כימיה7773

10:230.000 18/03/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןיונקסמפעלי כימיה7773

U - 

0.164 

 10:230.000U - 1.1 18/03/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןיונקסמפעלי כימיה7773

 10:230.000U - 1.09 18/03/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתיונקסמפעלי כימיה7773

 10:230.000U - 0.55 18/03/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקליונקסמפעלי כימיה7773

 10:230.000U - 0.55 18/03/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתיונקסמפעלי כימיה7773

 10:230.000U - 0.11 18/03/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםיונקסמפעלי כימיה7773



מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

26962.85%גבול עליון  09:13697U - 428 08/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

09:135.14 08/04/2019מעבדה pHהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

pH08/04/2019 09:135.20הגבה בשטח השרון קוממיות

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.7417.79%

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

 09:1344U - 53 08/04/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

 09:13455U - 460 08/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

3370366.30%גבול עליון  09:134,290U - 920 08/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

 09:13145U - 288 08/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

14032.71%גבול עליון  09:01568U - 428 05/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

09:014.99 05/06/2019מעבדה pHהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

pH05/06/2019 09:015.04הגבה בשטח השרון קוממיות

U - 

10.1 L -  0.921.63%גבול תחתון

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

 09:0146U - 53 05/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

 09:01323U - 460 05/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

3830416.30%גבול עליון  09:014,750U - 920 05/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

 09:01118U - 288 05/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

 09:1315.59U - 17.3 08/04/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

272107.51%גבול עליון  09:13525U - 253 08/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןהשרון קוממיות

מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

 09:017.82U - 17.3 05/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןהשרון קוממיות



מפעלי מזון ומשקאות34722

 מאפיית שיבולת 

 09:01199U - 253 05/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןהשרון קוממיות

 11:1835U - 428 12/05/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

11:180 12/05/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

 COD/BOD12/05/2019 11:180.00U - 4מגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

11:186.51 12/05/2019מעבדה pHמגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

0.3גבול תחתון VSS/TSS12/05/2019 11:18-1.00L - -0.7מגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

 11:181.31U - 43.6 12/05/2019ליטר/ג"מדטרגנטים אניוניםמגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

pH12/05/2019 11:186.66-הגבה בשטחמגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

U - 

10.1 L - 

 11:1851U - 460 12/05/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםמגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

11:180 12/05/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

11:18114 12/05/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צמגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

 11:18190U - 920 12/05/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צמגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

 11:1821U - 288 12/05/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםמגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

 11:180.287U - 1.65 12/05/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

 11:180U - 253 12/05/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןמגדלי הים התיכוןבתי מלון7904

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 11:33237U - 428 03/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

11:330 03/04/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cקר



בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 COD/BOD03/04/2019 11:333.37U - 4קר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

11:334.61 03/04/2019מעבדה pHקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

0.3גבול תחתון VSS/TSS03/04/2019 11:33-1.00L - -0.7קר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 11:332.25U - 43.6 03/04/2019ליטר/ג"מדטרגנטים אניוניםקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

pH03/04/2019 11:334.61-הגבה בשטחקר

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

1.3331.97%

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 11:33201U - 460 03/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

11:330 03/04/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים קר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

11:33812 03/04/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

1815197.28%גבול עליון  11:332,735U - 920 03/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 11:3380U - 288 03/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 09:51256U - 428 26/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

09:510 26/06/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 COD/BOD26/06/2019 09:510.00U - 4קר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

09:514.83 26/06/2019מעבדה pHקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

0.3גבול תחתון VSS/TSS26/06/2019 09:51-1.00L - -0.7קר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 09:511.27U - 43.6 26/06/2019ליטר/ג"מדטרגנטים אניוניםקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

pH26/06/2019 09:515.53-הגבה בשטחקר

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.419.86%



בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 09:51199U - 460 26/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

09:510 26/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים קר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

09:51964 26/06/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

78585.33%גבול עליון  09:511,705U - 920 26/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 09:5167U - 288 26/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 11:330.350U - 1.65 03/04/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 11:3329.37U - 17.3 03/04/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןקר

גבול עליון 

12.0769.77%

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

93.56%גבול עליון  11:33262U - 253 03/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 09:510.304U - 1.65 26/06/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 09:5116.39U - 17.3 26/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןקר

בתי מלון8191

מגדלי נחום מדיקל 

 09:51173U - 253 26/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןקר

 09:510U - 428 30/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמוסך אמירמוסכים33551

09:510 30/04/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמוסך אמירמוסכים33551

09:516.21 30/04/2019מעבדה pHמוסך אמירמוסכים33551

0.3גבול תחתון VSS/TSS30/04/2019 09:51-1.00L - -0.7מוסך אמירמוסכים33551

pH30/04/2019 09:516.09הגבה בשטח מוסך אמירמוסכים33551

U - 

10.1 L - 

09:510 30/04/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מוסך אמירמוסכים33551



21.279.10%גבול עליון  09:5148U - 26.8 30/04/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מוסך אמירמוסכים33551

 09:52149U - 428 24/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמוסך אמירמוסכים33551

09:520 24/06/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמוסך אמירמוסכים33551

0.3גבול תחתון VSS/TSS24/06/2019 09:52-1.00L - -0.7מוסך אמירמוסכים33551

pH24/06/2019 09:525.75הגבה בשטח מוסך אמירמוסכים33551

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.194.57%

09:520 24/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מוסך אמירמוסכים33551

44.2164.93%גבול עליון  09:5271U - 26.8 24/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מוסך אמירמוסכים33551

 09:512.058U - 3.24 30/04/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץמוסך אמירמוסכים33551

 09:510.000U - 30 30/04/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםמוסך אמירמוסכים33551

 09:510.000U - 0.11 30/04/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןמוסך אמירמוסכים33551

 09:510.034U - 2.2 30/04/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילמוסך אמירמוסכים33551

 09:511.504U - 1.65 30/04/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמוסך אמירמוסכים33551

 09:5124.00U - 17.3 30/04/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןמוסך אמירמוסכים33551

גבול עליון 

6.70438.75%

09:510.000 30/04/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףמוסך אמירמוסכים33551

U - 

0.111 

 09:510.026U - 0.66 30/04/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםמוסך אמירמוסכים33551

09:510.042 30/04/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןמוסך אמירמוסכים33551

U - 

0.164 

 09:510.411U - 1.1 30/04/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןמוסך אמירמוסכים33551



 09:510.349U - 1.09 30/04/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתמוסך אמירמוסכים33551

 09:510.044U - 0.55 30/04/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלמוסך אמירמוסכים33551

4818.97%גבול עליון  09:51301U - 253 30/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןמוסך אמירמוסכים33551

 09:510.036U - 0.55 30/04/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתמוסך אמירמוסכים33551

 09:510.000U - 0.11 30/04/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםמוסך אמירמוסכים33551

 09:522.163U - 3.24 24/06/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץמוסך אמירמוסכים33551

 09:520.000U - 30 24/06/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםמוסך אמירמוסכים33551

 09:520.000U - 0.11 24/06/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןמוסך אמירמוסכים33551

 09:520.048U - 2.2 24/06/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילמוסך אמירמוסכים33551

0.2917.58%גבול עליון  09:521.940U - 1.65 24/06/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמוסך אמירמוסכים33551

09:520.000 24/06/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףמוסך אמירמוסכים33551

U - 

0.111 

 09:520.073U - 0.66 24/06/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםמוסך אמירמוסכים33551

09:520.104 24/06/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןמוסך אמירמוסכים33551

U - 

0.164 

 09:520.876U - 1.1 24/06/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןמוסך אמירמוסכים33551

 09:520.534U - 1.09 24/06/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתמוסך אמירמוסכים33551

 09:520.080U - 0.55 24/06/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלמוסך אמירמוסכים33551

 09:520.073U - 0.55 24/06/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתמוסך אמירמוסכים33551



 09:520.000U - 0.11 24/06/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםמוסך אמירמוסכים33551

 09:2514U - 428 30/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמוסך גדי ודודמוסכים8406

09:250 30/04/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמוסך גדי ודודמוסכים8406

09:255.11 30/04/2019מעבדה pHמוסך גדי ודודמוסכים8406

0.3גבול תחתון VSS/TSS30/04/2019 09:25-1.00L - -0.7מוסך גדי ודודמוסכים8406

pH30/04/2019 09:255.15הגבה בשטח מוסך גדי ודודמוסכים8406

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.7918.99%

09:250 30/04/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מוסך גדי ודודמוסכים8406

 09:2517U - 26.8 30/04/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מוסך גדי ודודמוסכים8406

 09:250.856U - 3.24 30/04/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץמוסך גדי ודודמוסכים8406

 09:250.000U - 30 30/04/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםמוסך גדי ודודמוסכים8406

 09:250.000U - 0.11 30/04/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןמוסך גדי ודודמוסכים8406

 09:250.059U - 2.2 30/04/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילמוסך גדי ודודמוסכים8406

 09:252.305U - 1.65 30/04/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמוסך גדי ודודמוסכים8406

גבול עליון 

0.65539.70%

09:250.000 30/04/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףמוסך גדי ודודמוסכים8406

U - 

0.111 

 09:250.000U - 0.66 30/04/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםמוסך גדי ודודמוסכים8406

09:250.034 30/04/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןמוסך גדי ודודמוסכים8406

U - 

0.164 

 09:250.474U - 1.1 30/04/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןמוסך גדי ודודמוסכים8406



 09:250.187U - 1.09 30/04/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתמוסך גדי ודודמוסכים8406

 09:250.036U - 0.55 30/04/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלמוסך גדי ודודמוסכים8406

 09:250.000U - 0.55 30/04/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתמוסך גדי ודודמוסכים8406

 09:250.000U - 0.11 30/04/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםמוסך גדי ודודמוסכים8406

 08:49183U - 428 07/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמוסך דן בת יםמוסכים34628

08:4993 07/02/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמוסך דן בת יםמוסכים34628

08:498.63 07/02/2019מעבדה pHמוסך דן בת יםמוסכים34628

0.3גבול תחתון VSS/TSS07/02/2019 08:49-1.00L - -0.7מוסך דן בת יםמוסכים34628

pH07/02/2019 08:498.50הגבה בשטח מוסך דן בת יםמוסכים34628

U - 

10.1 L - 

08:490 07/02/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מוסך דן בת יםמוסכים34628

 08:490U - 26.8 07/02/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מוסך דן בת יםמוסכים34628

 11:36115U - 428 12/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמוסך דן בת יםמוסכים34628

11:360 12/06/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמוסך דן בת יםמוסכים34628

11:368.43 12/06/2019מעבדה pHמוסך דן בת יםמוסכים34628

0.3גבול תחתון VSS/TSS12/06/2019 11:36-1.00L - -0.7מוסך דן בת יםמוסכים34628

pH12/06/2019 11:368.80הגבה בשטח מוסך דן בת יםמוסכים34628

U - 

10.1 L - 

11:360 12/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מוסך דן בת יםמוסכים34628



 11:360U - 26.8 12/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מוסך דן בת יםמוסכים34628

 08:490.426U - 3.24 07/02/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץמוסך דן בת יםמוסכים34628

 08:490.000U - 30 07/02/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםמוסך דן בת יםמוסכים34628

 08:490.000U - 0.11 07/02/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןמוסך דן בת יםמוסכים34628

 08:490.000U - 2.2 07/02/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילמוסך דן בת יםמוסכים34628

 08:490.111U - 1.65 07/02/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמוסך דן בת יםמוסכים34628

5.4531.50%גבול עליון  08:4922.75U - 17.3 07/02/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןמוסך דן בת יםמוסכים34628

08:490.000 07/02/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףמוסך דן בת יםמוסכים34628

U - 

0.111 

 08:490.000U - 0.66 07/02/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםמוסך דן בת יםמוסכים34628

08:490.000 07/02/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןמוסך דן בת יםמוסכים34628

U - 

0.164 

 08:490.052U - 1.1 07/02/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןמוסך דן בת יםמוסכים34628

 08:490.000U - 1.09 07/02/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתמוסך דן בת יםמוסכים34628

 08:490.000U - 0.55 07/02/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלמוסך דן בת יםמוסכים34628

 08:490.000U - 0.55 07/02/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתמוסך דן בת יםמוסכים34628

 08:490.000U - 0.11 07/02/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםמוסך דן בת יםמוסכים34628

 11:360.263U - 3.24 12/06/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץמוסך דן בת יםמוסכים34628

 11:360.000U - 30 12/06/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםמוסך דן בת יםמוסכים34628



 11:360.000U - 0.11 12/06/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןמוסך דן בת יםמוסכים34628

 11:360.000U - 2.2 12/06/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילמוסך דן בת יםמוסכים34628

 11:360.127U - 1.65 12/06/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמוסך דן בת יםמוסכים34628

11:360.000 12/06/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףמוסך דן בת יםמוסכים34628

U - 

0.111 

 11:360.000U - 0.66 12/06/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםמוסך דן בת יםמוסכים34628

11:360.000 12/06/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןמוסך דן בת יםמוסכים34628

U - 

0.164 

 11:360.032U - 1.1 12/06/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןמוסך דן בת יםמוסכים34628

 11:360.000U - 1.09 12/06/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתמוסך דן בת יםמוסכים34628

 11:360.000U - 0.55 12/06/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלמוסך דן בת יםמוסכים34628

 11:360.000U - 0.55 12/06/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתמוסך דן בת יםמוסכים34628

 11:360.000U - 0.11 12/06/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםמוסך דן בת יםמוסכים34628

 08:5452U - 428 24/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמוסך דניןמוסכים8165

08:5414 24/06/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמוסך דניןמוסכים8165

0.3גבול תחתון VSS/TSS24/06/2019 08:54-1.00L - -0.7מוסך דניןמוסכים8165

pH24/06/2019 08:547.59הגבה בשטח מוסך דניןמוסכים8165

U - 

10.1 L - 

08:540.00 24/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מוסך דניןמוסכים8165

 08:540U - 26.8 24/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מוסך דניןמוסכים8165



 08:540.315U - 3.24 24/06/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץמוסך דניןמוסכים8165

 08:540.000U - 30 24/06/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםמוסך דניןמוסכים8165

 08:540.000U - 0.11 24/06/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןמוסך דניןמוסכים8165

 08:540.000U - 2.2 24/06/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילמוסך דניןמוסכים8165

 08:540.821U - 1.65 24/06/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמוסך דניןמוסכים8165

08:540.000 24/06/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףמוסך דניןמוסכים8165

U - 

0.111 

 08:540.000U - 0.66 24/06/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםמוסך דניןמוסכים8165

08:540.000 24/06/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןמוסך דניןמוסכים8165

U - 

0.164 

 08:540.114U - 1.1 24/06/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןמוסך דניןמוסכים8165

 08:540.048U - 1.09 24/06/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתמוסך דניןמוסכים8165

 08:540.000U - 0.55 24/06/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלמוסך דניןמוסכים8165

 08:540.043U - 0.55 24/06/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתמוסך דניןמוסכים8165

 08:540.000U - 0.11 24/06/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםמוסך דניןמוסכים8165

 10:4670U - 428 18/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמוסך הצוותמוסכים8328

10:460 18/02/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמוסך הצוותמוסכים8328

10:466.23 18/02/2019מעבדה pHמוסך הצוותמוסכים8328

0.3גבול תחתון VSS/TSS18/02/2019 10:46-1.00L - -0.7מוסך הצוותמוסכים8328



pH18/02/2019 10:466.28הגבה בשטח מוסך הצוותמוסכים8328

U - 

10.1 L - 

10:460 18/02/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מוסך הצוותמוסכים8328

17.264.18%גבול עליון  10:4644U - 26.8 18/02/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מוסך הצוותמוסכים8328

 10:08184U - 428 20/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמוסך הצוותמוסכים8328

10:0831 20/06/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמוסך הצוותמוסכים8328

0.3גבול תחתון VSS/TSS20/06/2019 10:08-1.00L - -0.7מוסך הצוותמוסכים8328

pH20/06/2019 10:085.08הגבה בשטח מוסך הצוותמוסכים8328

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.8620.67%

10:080 20/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מוסך הצוותמוסכים8328

36.2135.07%גבול עליון  10:0863U - 26.8 20/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מוסך הצוותמוסכים8328

 10:460.278U - 3.24 18/02/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץמוסך הצוותמוסכים8328

 10:460.000U - 30 18/02/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםמוסך הצוותמוסכים8328

 10:460.000U - 0.11 18/02/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןמוסך הצוותמוסכים8328

 10:460.000U - 2.2 18/02/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילמוסך הצוותמוסכים8328

 10:460.405U - 1.65 18/02/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמוסך הצוותמוסכים8328

10:460.000 18/02/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףמוסך הצוותמוסכים8328

U - 

0.111 

 10:460.000U - 0.66 18/02/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםמוסך הצוותמוסכים8328

10:460.000 18/02/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןמוסך הצוותמוסכים8328

U - 

0.164 



 10:460.104U - 1.1 18/02/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןמוסך הצוותמוסכים8328

 10:460.056U - 1.09 18/02/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתמוסך הצוותמוסכים8328

 10:460.000U - 0.55 18/02/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלמוסך הצוותמוסכים8328

 10:460.000U - 0.55 18/02/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתמוסך הצוותמוסכים8328

 10:460.000U - 0.11 18/02/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםמוסך הצוותמוסכים8328

 10:081.321U - 3.24 20/06/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץמוסך הצוותמוסכים8328

 10:080.000U - 30 20/06/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםמוסך הצוותמוסכים8328

 10:080.000U - 0.11 20/06/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןמוסך הצוותמוסכים8328

 10:080.045U - 2.2 20/06/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילמוסך הצוותמוסכים8328

 10:081.416U - 1.65 20/06/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמוסך הצוותמוסכים8328

10:080.000 20/06/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףמוסך הצוותמוסכים8328

U - 

0.111 

 10:080.042U - 0.66 20/06/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםמוסך הצוותמוסכים8328

10:080.240 20/06/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןמוסך הצוותמוסכים8328

U - 

0.164 

גבול עליון 

0.07646.34%

 10:080.496U - 1.1 20/06/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןמוסך הצוותמוסכים8328

 10:080.428U - 1.09 20/06/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתמוסך הצוותמוסכים8328

 10:080.031U - 0.55 20/06/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלמוסך הצוותמוסכים8328

 10:080.080U - 0.55 20/06/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתמוסך הצוותמוסכים8328



 10:080.000U - 0.11 20/06/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםמוסך הצוותמוסכים8328

 09:530U - 428 19/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמוסך מרץמוסכים7905

09:530 19/02/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמוסך מרץמוסכים7905

09:537.86 19/02/2019מעבדה pHמוסך מרץמוסכים7905

0.3גבול תחתון VSS/TSS19/02/2019 09:53-1.00L - -0.7מוסך מרץמוסכים7905

pH19/02/2019 09:538.21הגבה בשטח מוסך מרץמוסכים7905

U - 

10.1 L - 

09:530.00 19/02/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מוסך מרץמוסכים7905

 09:530U - 26.8 19/02/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מוסך מרץמוסכים7905

12629.44%גבול עליון  10:25554U - 428 19/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמוסך מרץמוסכים7905

10:25164 19/06/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמוסך מרץמוסכים7905

0.3גבול תחתון VSS/TSS19/06/2019 10:25-1.00L - -0.7מוסך מרץמוסכים7905

pH19/06/2019 10:255.54הגבה בשטח מוסך מרץמוסכים7905

U - 

10.1 L -  0.49.62%גבול תחתון

10:250.00 19/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מוסך מרץמוסכים7905

10.238.06%גבול עליון  10:2537U - 26.8 19/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מוסך מרץמוסכים7905

 09:530.881U - 3.24 19/02/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץמוסך מרץמוסכים7905

 09:530.000U - 30 19/02/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםמוסך מרץמוסכים7905

 09:530.000U - 0.11 19/02/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןמוסך מרץמוסכים7905



 09:530.000U - 2.2 19/02/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילמוסך מרץמוסכים7905

 09:530.368U - 1.65 19/02/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמוסך מרץמוסכים7905

09:530.000 19/02/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףמוסך מרץמוסכים7905

U - 

0.111 

 09:530.000U - 0.66 19/02/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםמוסך מרץמוסכים7905

09:530.000 19/02/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןמוסך מרץמוסכים7905

U - 

0.164 

 09:530.000U - 1.1 19/02/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןמוסך מרץמוסכים7905

 09:530.000U - 1.09 19/02/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתמוסך מרץמוסכים7905

 09:530.000U - 0.55 19/02/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלמוסך מרץמוסכים7905

 09:530.000U - 0.55 19/02/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתמוסך מרץמוסכים7905

 09:530.000U - 0.11 19/02/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםמוסך מרץמוסכים7905

 10:253.064U - 3.24 19/06/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץמוסך מרץמוסכים7905

 10:250.000U - 30 19/06/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםמוסך מרץמוסכים7905

 10:250.000U - 0.11 19/06/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןמוסך מרץמוסכים7905

 10:250.108U - 2.2 19/06/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילמוסך מרץמוסכים7905

 10:252.121U - 1.65 19/06/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמוסך מרץמוסכים7905

גבול עליון 

0.47128.55%

 10:2576.57U - 17.3 19/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןמוסך מרץמוסכים7905

גבול עליון 

59.274342.62%

10:250.000 19/06/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףמוסך מרץמוסכים7905

U - 

0.111 



 10:250.084U - 0.66 19/06/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםמוסך מרץמוסכים7905

10:250.213 19/06/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןמוסך מרץמוסכים7905

U - 

0.164 

גבול עליון 

0.04929.88%

 10:250.447U - 1.1 19/06/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןמוסך מרץמוסכים7905

 10:250.913U - 1.09 19/06/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתמוסך מרץמוסכים7905

 10:250.060U - 0.55 19/06/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלמוסך מרץמוסכים7905

 10:250.061U - 0.55 19/06/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתמוסך מרץמוסכים7905

 10:250.000U - 0.11 19/06/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםמוסך מרץמוסכים7905

1113260.05%גבול עליון  10:181,541U - 428 12/05/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמוסך שלוםמוסכים8151

10:18103 12/05/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°Cמוסך שלוםמוסכים8151

10:185.21 12/05/2019מעבדה pHמוסך שלוםמוסכים8151

VSS/TSS12/05/2019 10:18-0.93L - -0.7מוסך שלוםמוסכים8151

גבול תחתון 

0.233

pH12/05/2019 10:185.17הגבה בשטח מוסך שלוםמוסכים8151

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.7718.51%

10:181,438 12/05/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מוסך שלוםמוסכים8151

 10:18204U - 26.8 12/05/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי מוסך שלוםמוסכים8151

גבול עליון 

177.2661.19%

 10:183.792U - 3.24 12/05/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץמוסך שלוםמוסכים8151

גבול עליון 

0.55217.04%

 10:180.000U - 30 12/05/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניוםמוסך שלוםמוסכים8151

 10:180.000U - 0.11 12/05/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסןמוסך שלוםמוסכים8151



 10:180.114U - 2.2 12/05/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדילמוסך שלוםמוסכים8151

1.0966.06%גבול עליון  10:182.740U - 1.65 12/05/2019ליטר/ג"מB-Boron-בורמוסך שלוםמוסכים8151

10:180.000 12/05/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסףמוסך שלוםמוסכים8151

U - 

0.111 

 10:180.126U - 0.66 12/05/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרוםמוסך שלוםמוסכים8151

10:180.307 12/05/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדןמוסך שלוםמוסכים8151

U - 

0.164 

גבול עליון 

0.14387.20%

 10:180.230U - 1.1 12/05/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגןמוסך שלוםמוסכים8151

 10:181.106U - 1.09 12/05/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושתמוסך שלוםמוסכים8151

גבול עליון 

0.0161.47%

 10:180.227U - 0.55 12/05/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקלמוסך שלוםמוסכים8151

 10:180.220U - 0.55 12/05/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרתמוסך שלוםמוסכים8151

 10:180.000U - 0.11 12/05/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיוםמוסך שלוםמוסכים8151

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 11:31205U - 428 12/03/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°C(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

11:310 12/03/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°C(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

0.5914.75%גבול עליון  COD/BOD12/03/2019 11:314.59U - 4(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

11:317.25 12/03/2019מעבדה pH(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

11:31205.00 12/03/2019ליטר/ג"מVSS(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 11:3117.54U - 43.6 12/03/2019ליטר/ג"מדטרגנטים אניונים(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

pH12/03/2019 11:317.52-הגבה בשטח(מרקיורי)

U - 

10.1 L - 



בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 11:31194U - 460 12/03/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידים(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

11:31500 12/03/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צ(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

1375149.46%גבול עליון  11:312,295U - 920 12/03/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צ(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 11:3130U - 288 12/03/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כלליים(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 10:09108U - 428 12/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°C(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

10:090 12/06/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°C(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 COD/BOD12/06/2019 10:090.00U - 4(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

10:096.43 12/06/2019מעבדה pH(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

10:09108.00 12/06/2019ליטר/ג"מVSS(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 10:097.05U - 43.6 12/06/2019ליטר/ג"מדטרגנטים אניונים(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

pH12/06/2019 10:095.70-הגבה בשטח(מרקיורי)

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.245.77%

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 10:09126U - 460 12/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידים(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

657.07%גבול עליון  10:09985U - 920 12/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צ(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 10:0954U - 288 12/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כלליים(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 11:310.283U - 1.65 12/03/2019ליטר/ג"מB-Boron-בור(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 11:31106U - 253 12/03/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרן(מרקיורי)

בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 10:090.206U - 1.65 12/06/2019ליטר/ג"מB-Boron-בור(מרקיורי)



בתי מלון8173

מלון לאונרדו 

 10:090U - 253 12/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרן(מרקיורי)

33548

, אולמות אירועים

27464.02%גבול עליון  11:55702U - 428 12/03/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

 COD/BOD12/03/2019 11:550.00U - 4מסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

11:554.84 12/03/2019מעבדה pHמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

0.3גבול תחתון VSS/TSS12/03/2019 11:55-1.00L - -0.7מסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

pH12/03/2019 11:555.08הגבה בשטח מסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.8620.67%

33548

, אולמות אירועים

9320.22%גבול עליון  11:55553U - 460 12/03/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

11:550 12/03/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

3190346.74%גבול עליון  11:554,110U - 920 12/03/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

 11:55209U - 288 12/03/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

1232287.85%גבול עליון  11:161,660U - 428 19/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

 COD/BOD19/06/2019 11:160.00U - 4מסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

0.3גבול תחתון VSS/TSS19/06/2019 11:16-1.00L - -0.7מסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

pH19/06/2019 11:166.38הגבה בשטח מסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

33548

, אולמות אירועים

20.43%גבול עליון  11:16462U - 460 19/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

11:161,660 19/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים מסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

2750298.91%גבול עליון  11:163,670U - 920 19/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות



33548

, אולמות אירועים

288100.00%גבול עליון  11:16576U - 288 19/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

 11:5522.59U - 17.3 12/03/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

גבול עליון 

5.29330.60%

33548

, אולמות אירועים

20480.63%גבול עליון  11:55457U - 253 12/03/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

33548

, אולמות אירועים

 11:1617.40U - 17.3 19/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

גבול עליון 

0.0960.55%

33548

, אולמות אירועים

10039.53%גבול עליון  11:16353U - 253 19/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןמסעדת דוש עמלקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

 11:00267U - 428 12/03/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

 COD/BOD12/03/2019 11:000.00U - 4מסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

11:006.30 12/03/2019מעבדה pHמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

11:00267.00 12/03/2019ליטר/ג"מVSSמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

pH12/03/2019 11:006.46הגבה בשטח מסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

32302

, אולמות אירועים

 11:00274U - 460 12/03/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

23525.54%גבול עליון  11:001,155U - 920 12/03/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

 11:0041U - 288 12/03/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

11226.17%גבול עליון  10:43540U - 428 12/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

 COD/BOD12/06/2019 10:430.00U - 4מסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

10:436.44 12/06/2019מעבדה pHמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

10:43540.00 12/06/2019ליטר/ג"מVSSמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות



32302

, אולמות אירועים

pH12/06/2019 10:436.53הגבה בשטח מסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

32302

, אולמות אירועים

 10:43230U - 460 12/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

1370148.91%גבול עליון  10:432,290U - 920 12/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

 10:43113U - 288 12/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

 11:00177U - 253 12/03/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

32302

, אולמות אירועים

 10:43141U - 253 12/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןמסעדת חוף תאיוקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

 11:36266U - 428 03/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cסוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

 COD/BOD03/04/2019 11:360.00U - 4סוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

11:364.69 03/04/2019מעבדה pHסוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

0.3גבול תחתון VSS/TSS03/04/2019 11:36-1.00L - -0.7סוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

pH03/04/2019 11:364.67הגבה בשטח סוסייטיקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

1.2730.53%

7899

, אולמות אירועים

 11:36271U - 460 03/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםסוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

11:360 03/04/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים סוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

1555169.02%גבול עליון  11:362,475U - 920 03/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צסוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

 11:3660U - 288 03/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםסוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

 09:38160U - 428 26/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cסוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

 COD/BOD26/06/2019 09:380.00U - 4סוסייטיקניונים, מסעדות



7899

, אולמות אירועים

09:384.83 26/06/2019מעבדה pHסוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

0.3גבול תחתון VSS/TSS26/06/2019 09:38-1.00L - -0.7סוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

pH26/06/2019 09:385.61הגבה בשטח סוסייטיקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.337.93%

7899

, אולמות אירועים

 09:38200U - 460 26/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםסוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

09:380 26/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים סוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

1745189.67%גבול עליון  09:382,665U - 920 26/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צסוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

 09:3893U - 288 26/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםסוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

 11:36199U - 253 03/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןסוסייטיקניונים, מסעדות

7899

, אולמות אירועים

 09:3818.62U - 17.3 26/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןסוסייטיקניונים, מסעדות

גבול עליון 

1.3167.61%

7899

, אולמות אירועים

 09:38181U - 253 26/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןסוסייטיקניונים, מסעדות

 09:44207U - 428 12/05/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cסלטי בנזאימפעלי מזון ומשקאות34716

09:445.22 12/05/2019מעבדה pHסלטי בנזאימפעלי מזון ומשקאות34716

pH12/05/2019 09:445.33הגבה בשטח סלטי בנזאימפעלי מזון ומשקאות34716

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.6114.66%

1018.87%גבול עליון  09:4463U - 53 12/05/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלסלטי בנזאימפעלי מזון ומשקאות34716

538116.96%גבול עליון  09:44998U - 460 12/05/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםסלטי בנזאימפעלי מזון ומשקאות34716

 09:4410,955U - 920 12/05/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צסלטי בנזאימפעלי מזון ומשקאות34716

גבול עליון 

100351090.76%

 09:4486U - 288 12/05/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםסלטי בנזאימפעלי מזון ומשקאות34716



 09:4413.52U - 17.3 12/05/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןסלטי בנזאימפעלי מזון ומשקאות34716

919363.24%גבול עליון  09:441,172U - 253 12/05/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןסלטי בנזאימפעלי מזון ומשקאות34716

 09:3215U - 428 18/03/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°C(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

09:320 18/03/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°C(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 COD/BOD18/03/2019 09:320.00U - 4(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

09:326.38 18/03/2019מעבדה pH(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

0.3גבול תחתון VSS/TSS18/03/2019 09:32-1.00L - -0.7(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

pH18/03/2019 09:327.01-הגבה בשטח(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

U - 

10.1 L - 

 09:320U - 53 18/03/2019ליטר/ג"מחנקן קלדל(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:32108U - 460 18/03/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידים(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

09:320 18/03/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים (מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

09:3220 18/03/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צ(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:32185U - 920 18/03/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צ(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:320U - 26.8 18/03/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי (מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:2037U - 428 24/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°C(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

09:2020 24/06/2019ליטר/ג"מאפר ב 550°C(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 COD/BOD24/06/2019 09:200.00U - 4(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732



0.3גבול תחתון VSS/TSS24/06/2019 09:20-1.00L - -0.7(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

pH24/06/2019 09:2010.18-הגבה בשטח(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

U - 

10.1 L -  0.081.92%גבול עליון

 09:200U - 53 24/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדל(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:2025U - 460 24/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידים(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

09:200 24/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים (מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

09:20221 24/06/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צ(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:20325U - 920 24/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צ(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:200U - 26.8 24/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי (מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:3210.939U - 3.24 18/03/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץ(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

גבול עליון 

7.699237.62%

 09:320.000U - 30 18/03/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניום(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:320.000U - 0.11 18/03/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסן(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:320.000U - 2.2 18/03/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדיל(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:320.320U - 1.65 18/03/2019ליטר/ג"מB-Boron-בור(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:322.76U - 17.3 18/03/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחן(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

09:320.000 18/03/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסף(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

U - 

0.111 

 09:320.000U - 0.66 18/03/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרום(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

09:320.000 18/03/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדן(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

U - 

0.164 



 09:320.030U - 1.1 18/03/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגן(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:320.000U - 1.09 18/03/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושת(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:320.000U - 0.55 18/03/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקל(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:320.000U - 0.55 18/03/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרת(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:320.000U - 0.11 18/03/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיום(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:200.106U - 3.24 24/06/2019ליטר/ג"מZn-Zinc-אבץ(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:200.000U - 30 24/06/2019ליטר/ג"מAl-Aluminum-אלומיניום(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:200.000U - 0.11 24/06/2019ליטר/ג"מAs-Arsenic-ארסן(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:200.000U - 2.2 24/06/2019ליטר/ג"מSn-Tin-בדיל(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:200.343U - 1.65 24/06/2019ליטר/ג"מB-Boron-בור(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:202.50U - 17.3 24/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחן(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

09:200.000 24/06/2019ליטר/ג"מAg-Silver-כסף(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

U - 

0.111 

 09:200.000U - 0.66 24/06/2019ליטר/ג"מCr- total-כללי-כרום(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

09:200.000 24/06/2019ליטר/ג"מMo-Molybdenum-מוליבדן(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

U - 

0.164 

 09:200.000U - 1.1 24/06/2019ליטר/ג"מMn-Manganese-מנגן(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:200.000U - 1.09 24/06/2019ליטר/ג"מCu-Copper-נחושת(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:200.000U - 0.55 24/06/2019ליטר/ג"מNi-Nickel-ניקל(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732



 09:200.000U - 0.55 24/06/2019ליטר/ג"מPb-Lead-עופרת(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

 09:200.000U - 0.11 24/06/2019ליטר/ג"מCd-Cadmium-קדמיום(מדיטק)סם  און מפעלי כימיה7732

34087

, אולמות אירועים

 09:39360U - 428 13/05/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cצמרת פלאפלקניונים, מסעדות

34087

, אולמות אירועים

 COD/BOD13/05/2019 09:390.00U - 4צמרת פלאפלקניונים, מסעדות

34087

, אולמות אירועים

09:397.04 13/05/2019מעבדה pHצמרת פלאפלקניונים, מסעדות

34087

, אולמות אירועים

0.3גבול תחתון VSS/TSS13/05/2019 09:39-1.00L - -0.7צמרת פלאפלקניונים, מסעדות

34087

, אולמות אירועים

pH13/05/2019 09:397.25הגבה בשטח צמרת פלאפלקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

34087

, אולמות אירועים

 09:3998U - 460 13/05/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםצמרת פלאפלקניונים, מסעדות

34087

, אולמות אירועים

09:390 13/05/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים צמרת פלאפלקניונים, מסעדות

34087

, אולמות אירועים

 09:39833U - 920 13/05/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צצמרת פלאפלקניונים, מסעדות

34087

, אולמות אירועים

 09:39283U - 288 13/05/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםצמרת פלאפלקניונים, מסעדות

34087

, אולמות אירועים

 09:39110U - 253 13/05/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןצמרת פלאפלקניונים, מסעדות

 09:3820U - 428 20/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 COD/BOD20/02/2019 09:380.00U - 4קונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

09:385.90 20/02/2019מעבדה pHקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

0.3גבול תחתון VSS/TSS20/02/2019 09:38-1.00L - -0.7קונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

pH20/02/2019 09:385.87הגבה בשטח קונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.071.68%



 09:380U - 53 20/02/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 09:38167U - 460 20/02/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

09:380 20/02/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים קונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 09:38519U - 920 20/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 09:380U - 288 20/02/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 10:20126U - 428 05/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 COD/BOD05/06/2019 10:200.00U - 4קונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

10:207.82 05/06/2019מעבדה pHקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

0.3גבול תחתון VSS/TSS05/06/2019 10:20-1.00L - -0.7קונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

pH05/06/2019 10:207.45הגבה בשטח קונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

U - 

10.1 L - 

 10:200U - 53 05/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 10:20109U - 460 05/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

10:200 05/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים קונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 10:20208U - 920 05/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 10:2028U - 288 05/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 09:380.60U - 17.3 20/02/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 09:380U - 253 20/02/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909



 10:200.30U - 17.3 05/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

 10:200U - 253 05/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןקונדיטוריה כחול לבןמפעלי מזון ומשקאות7909

7908

, אולמות אירועים

 12:030U - 428 30/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

12:036.74 30/04/2019מעבדה pHים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

pH30/04/2019 12:036.76הגבה בשטח ים-קניון בתקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

7908

, אולמות אירועים

 12:03268U - 460 30/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

12:030.00 30/04/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים ים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

43046.74%גבול עליון  12:031,350U - 920 30/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

 12:0341U - 288 30/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

15736.68%גבול עליון  11:33585U - 428 24/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

pH24/06/2019 11:337.07הגבה בשטח ים-קניון בתקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

7908

, אולמות אירועים

 11:33206U - 460 24/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

11:330.00 24/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים ים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

77584.24%גבול עליון  11:331,695U - 920 24/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

 11:33176U - 288 24/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

 12:03178U - 253 30/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןים-קניון בתקניונים, מסעדות

7908

, אולמות אירועים

 11:33112U - 253 24/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןים-קניון בתקניונים, מסעדות



33774

, בתי מטבחיים, משחטות

pH08/04/2019 09:487.25- הגבה בשטחרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

U - 

10.1 L - 

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 09:48427U - 428 08/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 COD/BOD08/04/2019 09:480.00U - 4רוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

09:486.90 08/04/2019מעבדה pHרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

0.3גבול תחתון VSS/TSS08/04/2019 09:48-1.00L - -0.7רוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

11.89%גבול עליון  09:4854U - 53 08/04/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 09:4863U - 460 08/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

µS/cm08/04/2019 09:48423מוליכות חשמליתרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

09:480 08/04/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים רוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

רוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

 Dissolved-סולפיד מומס 

Sulfides09:480.00 08/04/2019ליטר/ג"מU - 1.06 

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

09:48712 08/04/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

36039.13%גבול עליון  09:481,280U - 920 08/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 09:4879U - 288 08/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

pH27/06/2019 10:266.95- הגבה בשטחרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

U - 

10.1 L - 

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 10:26229U - 428 27/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 COD/BOD27/06/2019 10:260.00U - 4רוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

10:266.88 27/06/2019מעבדה pHרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה



33774

, בתי מטבחיים, משחטות

0.3גבול תחתון VSS/TSS27/06/2019 10:26-1.00L - -0.7רוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

2445.28%גבול עליון  10:2677U - 53 27/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 10:2637U - 460 27/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

µS/cm27/06/2019 10:26531מוליכות חשמליתרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

10:260 27/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים רוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

רוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

 Dissolved-סולפיד מומס 

Sulfides10:261.40 27/06/2019ליטר/ג"מU - 1.06  0.3432.08%גבול עליון

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

10:26671 27/06/2019ליטר/ג"מBOD total-ב כללי.ח.צרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

19521.20%גבול עליון  10:261,115U - 920 27/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 10:2634U - 288 27/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 09:488.20U - 17.3 08/04/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 09:480U - 253 08/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 10:2612.89U - 17.3 27/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33774

, בתי מטבחיים, משחטות

 10:260U - 253 27/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןרוז אומגהעיבוד דגים, בתי נחירה

33868

, אולמות אירועים

51791210.05%גבול עליון  10:015,607U - 428 12/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cרמי לוי העמל בת יםקניונים, מסעדות

33868

, אולמות אירועים

10:017.83 12/02/2019מעבדה pHרמי לוי העמל בת יםקניונים, מסעדות

33868

, אולמות אירועים

pH12/02/2019 10:018.01הגבה בשטח רמי לוי העמל בת יםקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

33868

, אולמות אירועים

 10:01192U - 460 12/02/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםרמי לוי העמל בת יםקניונים, מסעדות



33868

, אולמות אירועים

3675399.46%גבול עליון  10:014,595U - 920 12/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צרמי לוי העמל בת יםקניונים, מסעדות

33868

, אולמות אירועים

 10:01159U - 288 12/02/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםרמי לוי העמל בת יםקניונים, מסעדות

33868

, אולמות אירועים

 10:0129.25U - 17.3 12/02/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןרמי לוי העמל בת יםקניונים, מסעדות

גבול עליון 

11.9569.08%

33868

, אולמות אירועים

 10:01117U - 253 12/02/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןרמי לוי העמל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

 09:23157U - 428 18/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

 COD/BOD18/02/2019 09:230.00U - 4שופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

09:235.98 18/02/2019מעבדה pHשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

0.3גבול תחתון VSS/TSS18/02/2019 09:23-1.00L - -0.7שופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

pH18/02/2019 09:235.93הגבה בשטח שופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.010.24%

31775

, אולמות אירועים

 09:23431U - 460 18/02/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

09:230 18/02/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים שופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

1655179.89%גבול עליון  09:232,575U - 920 18/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

 09:2350U - 288 18/02/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

 12:1392U - 428 05/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

 COD/BOD05/06/2019 12:130.00U - 4שופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

12:135.55 05/06/2019מעבדה pHשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

0.3גבול תחתון VSS/TSS05/06/2019 12:13-1.00L - -0.7שופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות



31775

, אולמות אירועים

pH05/06/2019 12:135.39הגבה בשטח שופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.5513.22%

31775

, אולמות אירועים

 12:13286U - 460 05/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

12:130 05/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים שופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

15016.30%גבול עליון  12:131,070U - 920 05/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

 12:1328U - 288 05/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

7328.85%גבול עליון  09:23326U - 253 18/02/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

31775

, אולמות אירועים

 12:13143U - 253 05/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןשופרסל דיל בת יםקניונים, מסעדות

 09:39210U - 428 06/02/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

 COD/BOD06/02/2019 09:390.00U - 4שיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

09:396.05 06/02/2019מעבדה pHשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

0.3גבול תחתון VSS/TSS06/02/2019 09:39-1.00L - -0.7שיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

pH06/02/2019 09:395.83הגבה בשטח שיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

0.112.64%

1935.85%גבול עליון  09:3972U - 53 06/02/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

25054.35%גבול עליון  09:39710U - 460 06/02/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

09:390 06/02/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים שיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

2100228.26%גבול עליון  09:393,020U - 920 06/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

 09:39114U - 288 06/02/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060



 11:13291U - 428 12/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

 COD/BOD12/06/2019 11:130.00U - 4שיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

11:134.51 12/06/2019מעבדה pHשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

0.3גבול תחתון VSS/TSS12/06/2019 11:13-1.00L - -0.7שיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

pH12/06/2019 11:134.10הגבה בשטח שיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

U - 

10.1 L - 

גבול תחתון 

1.8444.23%

 11:1331U - 53 12/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

 11:13308U - 460 12/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

11:130 12/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים שיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

2120230.43%גבול עליון  11:133,040U - 920 12/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

 11:1335U - 288 12/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

 09:395.57U - 17.3 06/02/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

277109.49%גבול עליון  09:39530U - 253 06/02/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

 11:132.74U - 17.3 12/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

 11:13169U - 253 12/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןשיבולת השרון העמלמפעלי מזון ומשקאות34060

תחנות תדלוק30335

דלק יעד הכוכב . ת

 COD/BOD19/02/2019 10:280.00U - 4(ן.ד.ה.ס)

תחנות תדלוק30335

דלק יעד הכוכב . ת

10:287.47 19/02/2019מעבדה pH(ן.ד.ה.ס)

תחנות תדלוק30335

דלק יעד הכוכב . ת

pH19/02/2019 10:288.06-הגבה בשטח(ן.ד.ה.ס)

U - 

10.1 L - 



תחנות תדלוק30335

דלק יעד הכוכב . ת

566.09%גבול עליון  10:28976U - 920 19/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צ(ן.ד.ה.ס)

תחנות תדלוק30335

דלק יעד הכוכב . ת

 10:280U - 26.8 19/02/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי (ן.ד.ה.ס)

תחנות תדלוק30335

דלק יעד הכוכב . ת

 COD/BOD18/06/2019 10:270.00U - 4(ן.ד.ה.ס)

תחנות תדלוק30335

דלק יעד הכוכב . ת

pH18/06/2019 10:277.20-הגבה בשטח(ן.ד.ה.ס)

U - 

10.1 L - 

תחנות תדלוק30335

דלק יעד הכוכב . ת

81088.04%גבול עליון  10:271,730U - 920 18/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צ(ן.ד.ה.ס)

תחנות תדלוק30335

דלק יעד הכוכב . ת

 10:2719U - 26.8 18/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי (ן.ד.ה.ס)

pH18/06/2019 11:337.04-הגבה בשטחאלון רוזנקרנץ. ד.תתחנות תדלוק8190

U - 

10.1 L - 

 11:33330U - 920 18/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צאלון רוזנקרנץ. ד.תתחנות תדלוק8190

 11:3321U - 26.8 18/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי אלון רוזנקרנץ. ד.תתחנות תדלוק8190

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 10:12161U - 428 03/04/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 COD/BOD03/04/2019 10:120.00U - 4השלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

10:127.74 03/04/2019מעבדה pHהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

0.3גבול תחתון VSS/TSS03/04/2019 10:12-1.00L - -0.7השלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

pH03/04/2019 10:127.13הגבה בשטח השלישי

U - 

10.1 L - 

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 10:1248U - 53 03/04/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 10:12174U - 460 03/04/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

10:120.00 03/04/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים השלישי



מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 10:12289U - 920 03/04/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 10:1223U - 288 03/04/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 09:0960U - 428 20/06/2019ליטר/ג"מTSS  מרחפים ב 105°Cהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 COD/BOD20/06/2019 09:090.00U - 4השלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

0.3גבול תחתון VSS/TSS20/06/2019 09:09-1.00L - -0.7השלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

pH20/06/2019 09:097.01הגבה בשטח השלישי

U - 

10.1 L - 

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 09:0919U - 53 20/06/2019ליטר/ג"מחנקן קלדלהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 09:0998U - 460 20/06/2019ליטר/ג"מChlorides-כלורידיםהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

09:090.00 20/06/2019ליטר/ג"מVSS- מרחפים נדיפים השלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 09:09810U - 920 20/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 09:090U - 288 20/06/2019ליטר/ג"מTotal Oils-שמנים כללייםהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 10:124.67U - 17.3 03/04/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 10:120U - 253 03/04/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 09:093.98U - 17.3 20/06/2019ליטר/ג"מPhosphorus-זרחןהשלישי

מפעלי מזון ומשקאות7738

תבליני פרג הדור 

 09:090U - 253 20/06/2019ליטר/ג"מNa-Sodium-נתרןהשלישי

תחנות תדלוק7755

ש "תדלוק סד

12:357.58 05/06/2019מעבדה pHהאורגים

תחנות תדלוק7755

ש "תדלוק סד

pH05/06/2019 12:356.70-הגבה בשטחהאורגים

U - 

10.1 L - 



תחנות תדלוק7755

ש "תדלוק סד

 12:350U - 920 05/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צהאורגים

תחנות תדלוק7755

ש "תדלוק סד

 12:350U - 26.8 05/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי האורגים

תחנות תדלוק7892

תדלוק קוממיות 

11:166.42 20/02/2019מעבדה pHסונול

תחנות תדלוק7892

תדלוק קוממיות 

pH20/02/2019 11:167.66-הגבה בשטחסונול

U - 

10.1 L - 

תחנות תדלוק7892

תדלוק קוממיות 

 11:1676U - 920 20/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צסונול

תחנות תדלוק7892

תדלוק קוממיות 

 11:160U - 26.8 20/02/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי סונול

תחנות תדלוק7892

תדלוק קוממיות 

pH18/06/2019 12:066.80-הגבה בשטחסונול

U - 

10.1 L - 

תחנות תדלוק7892

תדלוק קוממיות 

 12:060U - 920 18/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צסונול

תחנות תדלוק7892

תדלוק קוממיות 

 12:060U - 26.8 18/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי סונול

09:287.73 19/02/2019מעבדה sevenpHתחנת תדלוק תחנות תדלוק34271

pH19/02/2019 09:286.90-הגבה בשטחsevenתחנת תדלוק תחנות תדלוק34271

U - 

10.1 L - 

 09:2863U - 920 19/02/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צsevenתחנת תדלוק תחנות תדלוק34271

 09:280U - 26.8 19/02/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי sevenתחנת תדלוק תחנות תדלוק34271

pH18/06/2019 10:467.92-הגבה בשטחsevenתחנת תדלוק תחנות תדלוק34271

U - 

10.1 L - 

 10:46268U - 920 18/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צsevenתחנת תדלוק תחנות תדלוק34271

 10:460U - 26.8 18/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי sevenתחנת תדלוק תחנות תדלוק34271

תחנות תדלוק7603

תחנת תדלוק פז 

pH18/06/2019 11:077.14-הגבה בשטחדוד רזיאל

U - 

10.1 L - 



תחנות תדלוק7603

תחנת תדלוק פז 

 11:07136U - 920 18/06/2019ליטר/ג"מCOD total-כ כללי.ח.צדוד רזיאל

תחנות תדלוק7603

תחנת תדלוק פז 

 11:070U - 26.8 18/06/2019ליטר/ג"מMineral Oil- שמן מינרלי דוד רזיאל


