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20לא8,28044חטףמפעלי מזון ומשקאותמוסדות חינוך כפר פינס כפר פינסאולפנת כפר פינס1

10לא6,57043מורכב על פי זמןמפעלים שוניםקיבוץ כפר גליקסוןאומגה2

אמבר מכון לתערובות גרנות3

, חפר. נ.ד, קבוצת גרנות 

00לא47544מורכב על פי זמןמפעלי מזון ומשקאות קבוצת גרנות38100

10לא76,65044חטףל`מחנות צהחטיבת הגנת הסביבה בסיס צבאי גולני רגבים4

בסיס צבאי עין שמר5

חטיבת הגנת הסביבה 

00לא32,85044חטףל`מחנות צהמשרד הביטחון

12לא9,49022מורכב על פי זמן 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 שמרמ"גומי עין שמר בע6

10כן453,0871212מורכב על פי זמןמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ גן שמואלגן שמואל מזון7

11לא12022חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמגל מזרח, 6דור אלון כביש 8

21לא12022חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמגל מערב, 6דור אלון כביש 9

30לא65744מורכב על פי זמןמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ להבות חביבהדים סאם10

43לא7,30044חטףמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתהמטבח של אהובה11

43לא11,82666מורכב על פי זמןעיבוד דגים, בתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותקיבוץ מעניתמאסטרפוד12

22לא1,38744חטףמפעלי מזון ומשקאותמושב תלמי אלעזרמוטקה החולב13

00לא20חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים כפר מייסר כפר מייסרמוסך חסן14

01לא20722חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים מגל מגלמוסך יעדים15

02לא11022חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים עין שמר עין שמרמוסך רז16

00לא32922חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים מושב גן השומרון גן השומרוןמ"מוסך רם אפ בע17

30לא3,13944חטףמפעלי מזון ומשקאותשער מנשה שער מנשהמטבח בית חולים שער מנשה18

31לא1,93544חטףמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ עין שמרמטבח עין שמר19

10לא275,2101010מורכב על פי זמןמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתמפעל גלעם20

00לא7,30044מורכב על פי זמןמפעלי יציקת פלסטיקקיבוץ מגל מגלנטפים קיבוץ מגל21

42כן2,70144מורכב על פי זמןמפעלי מזון ומשקאות מענית3785500מנשה . נ.ד, קיבוץ מעניתקומידה תעשיות מזון22

30לא1,46043חטףמפעלי מזון ומשקאותחדר אוכל קיבוץ ברקאי- קיבוץ ברקאיקיטרינג פרייבט23

20לא11,31544חטףרפת או חזריה או לולברקאי ברקאירפת ברקאי24

60לא9,12566חטףרפת או חזריה או לולקיבוץ כפר גליקסוןרפת גל ים25

40לא3,65044חטףרפת או חזריה או לולמענית מעניתרפת מענית26

40לא15,45244חטףרפת או חזריה או לולקיבוץ מצררפת מצר27

30לא20,56244חטףרפת או חזריה או לולעין שמר עין שמררפת עין שמר28

50כן12,28866חטףרפת או חזריה או לולקיבוץ רגביםרפת רגלים29

12211806018 סיכום שנתי 



מספר הדיגומים 

שלא נמצאו חריגות 

(אסורים או חריגים)

הערות

ספיקה יומית 

ממוצעת

24אומגה2

49אמבר מכון לתערובות גרנותהדוגם הגיע אך המפעל היה סגור לספירת מלאי, בדיגום האחרון השנה בחודש דצמבר 2

1אנליט תוספי מזון4

217בסיס גולני רגבים3

100בסיס עין שמר4

25גומי עין שמר0

1377גן שמואל מזוןלא היו חריגות מערך ההקלה- ל" מג2.5למפעל ערך הקלה מאושר לסולפיד עד 11

2מזרח, 6דור אלון כביש 1

2מערב, 6דור אלון כביש 0

1דים סאם 1

16המטבח של אהובה0

33מפעל דגים- מאסטרפוד2

3מוטקה החולב 2

1מוסך חסןהמוסך נסגר 0

1מוסך יעדיםל ולכן היה נמוך מידיי לחיוב" מג21אי וודאות התקבל +תוצאת שמן מינרלי 1

0מוסך רז עין שמר0

0מ קיבוץ עין שמר"רם אפ בע2

11מטבח שער מנשה1

8מטבח עין שמר1

757מפעל גלעם לא היו חריגות מערך ההקלה- ל" מג3למפעל ערך הקלה מאושר לסולפיד עד 9

9נטפים4

14קומידה תעשיות מזון0

2קיטרינג כפר פינס הדוגם הגיע לעסק והשוחה היתה סתומה ולא ניתן היה לקחת דיגום25/10-ב0

5קיטרינג פרייבט2

26רפת ברקאי0

50רפת גל ים0

10רפת מענית0

35רפת מצר1

70רפת עין שמר1

54


