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004לא23.00621044מורכב קוב שנתי צריכת מים5,000הובלת כימיקלים עד , פלסטיק, פטרוכימיה, חומרי הדברה, ממיסים, דטרגנטים, דבקים וצבעים, קוסמטיקה ותמרוקים, ייצור כימיקלים, פרמצבטיקה: מפעלי כימיה לפי פעילות המפעלקיבוץ כפר גליקסוןאומגה1

113לא1143082044מורכבמפעלי מזון ומשקאותקבוצת גרנותאמבר מכון לתערובות גרנות2

004לא240044מורכבמפעלי מזון ומשקאותמפעלי גרנות מפעלי גרנותאנליט תוספי מזון3

400לא10.6288044מורכבבתי חוליםשער מנשה שער מנשהבית חולים שער מנשה4

000לא0.38040חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ להבות חביבהברלה5

530לא9.3231055מורכבקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ מגל(מטבח מגל)קייטרינג ישרלי כשר - ר `ינג`ג6

101לא30810042מורכב קוב שנתי צריכת מים5,000הובלת כימיקלים עד , פלסטיק, פטרוכימיה, חומרי הדברה, ממיסים, דטרגנטים, דבקים וצבעים, קוסמטיקה ותמרוקים, ייצור כימיקלים, פרמצבטיקה: מפעלי כימיה לפי פעילות המפעלקיבוץ עין שמר עין שמרגומי עין שמר7

355כן13553659101212מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ גן שמואלגן שמואל מזון8

000לא1.6761040חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמזרח, 6דור אלון כביש 9

001לא1.6761041חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמערב, 6דור אלון כביש 10

321לא2.562044חטףמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ להבות חביבהדים סאם 11

330לא28695043מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתהמטבח של אהובה12

002לא125042מורכבקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ מצרהשף עאוני13

002לא1.025042מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מצרחן גורמה ישראל14

101לא0.38042חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ גן שמואל, מרכז מסחריIבאולינג)מרכז מסחרי - טיבי אברהם15

עיבוד דגים, בתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותקיבוץ מעניתמאסטרפוד16 303לא25.9643066מורכב

101לא2.255022מפעלי מזון ומשקאותמושב תלמי אלעזרמוטקה החולב17

130לא0.3510043חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים כפר גליקסון כפר גליקסוןמוסך בועז גרין18

110לא0.13041חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים ברקאי ברקאימוסך ברקאי19

210לא0.822042חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים כפר מייסר כפר מייסרמוסך חסן20

022לא0.257044חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים מגל מגלמוסך יעדים21

121לא0.4613043חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים עין שמר עין שמרמוסך רז22

221לא0.719044חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים מושב גן השומרון גן השומרוןמ"מוסך רם אפ בע23

211לא9.6260044מורכבקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ עין שמרמטבח עין שמר24

001לא41קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ גן השומרוןמסעדת אורייתא25

101לא1.438042חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ גן שמואלמרכז מסחרי- מסעדת וולארה26

0010לא6391725301010מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתמפעל גלעם27

310לא3.9106043חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםמרכז מסחרי גן שמואל גן שמואלמקדונלדס28

202לא12.77345044מורכבמפעלי יציקת פלסטיקקיבוץ מגל מגלנטפים קיבוץ מגל29

103לא0.135044חטףתחנות תדלוקקיבוץ גן שמואלסונול מרכז מסחרי גן שמואל30

101לא125042חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםמרכז מסחרי גן שמואל גן שמואלפיצה מיה גלידריה31

311לא6.2154044מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתקומידה תעשיות מזון32

תחנות רחיצת רכב/ כולל רחיצה  (מכונאות רכב)מוסכים מענית מענית65רוט 33 002לא15405042חטף

400כן24878044מורכברפת או חזריה או לולברקאי ברקאירפת ברקאי34

410כן23850644מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ כפר גליקסוןרפת גל ים35

103כן8292044מורכברפת או חזריה או לולמענית מעניתרפת מענית36

300כן26949043מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ מצררפת מצר37

400כן762785944מורכברפת או חזריה או לולעין שמר עין שמררפת עין שמר38

400כן13469544מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ רגביםרפת רגלים39

211לא0.26043חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים קיבוץ מצר קיבוץ מצרקיבוץ מצר-שרותי רכב40



הערות

.הוזמן דיגום חוזר . בדיגום שבוצע בחודש דצמבר נמצא חריגה מאוד לא אופיינית לשפכים 

העסק יוסר מהתוכנית ניטור. בכל פעם שהגענו לדגום לא היתה זרימה בשוחה. י" מק0.3-צריכת מים נמוכה מאוד של כ, העסק אינו מזרים כמעט שפכים 

 בהנחיית הממונה אודליה שלו2017העסק נכנס לתוכנית הניטור במאי 

ל" מג300המפעל קיבל הקלה בנתרן לערך של . ס ורשות המים"י המשרד להגה"למפעל הסכם הזרמה מול החברה שאושר ע

מומלץ להסיר מתוכנית הניטור. ספטמבר ודצמבר,מאי,פברואר: השוחה היתה יבשה לגמרי במועדי הדיגום, לא ניתן היה לקחת דיגום

מומלץ להסיר מתוכנית הניטור. ספטמבר,מאי,פברואר: השוחה היתה יבשה לגמרי במועדי הדיגום, לא ניתן היה לקחת דיגום

לפיכך הדיגום של דצמבר בוטל.  ליישום המלצות היועץ2018שכר שירותי יועץ הנדסי וניתן לו זמן עד תחילת  . 17-העסק עבר בירור בחברה בחודש נובמבר

בחודש נובמבר הוקפאו הדיגומים למגזר המסעדות ולכן לא נדגם . בדיגום אוגוסט הדוגם הגיע לדגום ולא היתה זרימה בשוחה לכם לא נלקחה דגימה

בחודש נובמבר הוקפאו הדיגומים למגזר המסעדות ולכן לא נדגם . בדיגום אוגוסט הדוגם הגיע לדגום ולא היתה זרימה בשוחה לכם לא נלקחה דגימה- חולק שוחה משותפת עם השף עאוני

 בוטלו עקב הנחית רשות המים למגזר המסעדות2017לשלושת העסקים דיגומי - באולינג ופיצריה מיה , שוחה משותפת וולארה

לפיכך העסק הוסר מתוכנית הניטור באישור המשרד. בסיור שערכנו בעסק התעלות נמצאו יבשות לגמרי והמפריד במפלס נמוך מאוד ללא גלישה. לעסק צריכת מים נמוכה מאוד

בוצע דיגום בתיאום בחודש אפריל ולאחר מכן יתר הדיגומים הוקפאו בהנחית רשות המים למגזר המסעדות. הדוגם הגיע בחודש ינואר לדגום ולא ניתן היה לפתוח את השוחה עקב אטימתה בסיליקון נגד ריחות

17בנוסף העסק נסגר במאי .  בוטלו עקב הנחית רשות המים למגזר המסעדות 2017לשלושת העסקים דיגומי - באולינג ופיצריה מיה , שוחה משותפת וולארה

 בוטל עקב הנחית רשות המים למגזר המסעדות2017-דיגום אחרון ל

 בוטלו עקב הנחית רשות המים למגזר המסעדות2017לשלושת העסקים דיגומי - באולינג ופיצריה מיה , שוחה משותפת וולארה

העסק הוסר מתוכנית הניטור באישור המשרד עקב סחרור מלא של מי השטיפה ולא נמצאו אף חריגות בדיגומי השפכים

חצר המתנה+צריכת מים של מכון חליבה

צריכת מים של מכון חליבה בלבד

(ח"היתר מפונה למטב)צריכת מים של בור מחלוב בלבד 

חצר המתנה+צריכת מים של מכון חליבה

צריכת מים של כלל הרפת

צריכת מים של מכון חליבה בלבד


