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004לא621044מורכב 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

004לא2700044מורכבמפעלי מזון ומשקאותמפעלי גרנותאמבר מכון לתערובות גרנות2

210לא37242מורכבמפעלי מזון ומשקאותמפעלי גרנותאנליט תוספי מזון3

001לא41טרם ידועמורכבאחרש עין שמר"בצמוד למטבסיס צבאי עין שמר4

430לא248454מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מגלקייטרינג ישרלי כשר- ר `ינג`ג5

קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםמושב שדה יצחקגולן דיזיין6 013לא230644מורכב

004לא648044מורכב 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 גומי עין שמר7

408כן5000501212מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ גן שמואלגן שמואל מזון8

100לא60841חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמזרח, 6דור אלון כביש 9

000לא60840חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמערב, 6דור אלון כביש 10

202לא67544חטףמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ להבות חביבהדים סאם 11

222לא756054מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתהמטבח של אהובה12

עיבוד דגים, בתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותקיבוץ מעניתמאסטרפוד13 312לא756065מורכב

111לא64822מפעלי מזון ומשקאותמושב תלמי אלעזרמוטקה החולב14

121לא8643חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים קיבוץ כפר גליקסון מוסך בועז שירות חקלאי 15

330לא17843חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים כפר מייסר מוסך חסן16

012לא8143חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים קיבוץ מגלמוסך יעדים17

130לא8143חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים קיבוץ עין שמרמוסך רז18

102לא16243חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים גן השומרוןמ"מוסך רם אפ בע19

100לא4341חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים קיבוץ מצרמוסך שרותי רכב מצר20

400לא365044מורכבמפעלי מזון ומשקאותשער מנשהמטבח בית חולים שער מנשה21

202לא284744מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ עין שמרמטבח עין שמר22

0010לא2372501010מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתמפעל גלעם23

103לא307844מורכבמפעלי יציקת פלסטיקקיבוץ מגל מגלנטפים קיבוץ מגל24

410לא164744מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתקומידה תעשיות מזון25

101לא54042חטףמפעלי מזון ומשקאותכפר פינסקייטרינג אולפנת כפר פינס26

311לא148544מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ ברקאיקיטרינג פרייבט27

301כן657044מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ ברקאירפת ברקאי28

400כן912544מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ כפר גליקסוןרפת גל ים29

400כן985544מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ מעניתרפת מענית30

400כן1095044מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ מצררפת מצר31

400כן919844מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ עין שמררפת עין שמר32

700כן839547מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ רגביםרפת רגלים33

1481260672054 סיכום שנתי 
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1.5ק" מ1.5-י אודליה להקטין את התדירות לפעמיים בשנה מאחר ולמפעל ספיקת שפכים של כ" אושר ע5/9/18-עקב בקשת המפעל ב

טרם ידוע. נפתרה הבעיה וניתן היה לבצע דיגום בודד18-רק בנובמבר.  אולם משרד הביטחון סירב לאשר את מיקום נקודת הדיגום18-נכנס לתוכנית הדיגום ביולי

199- ונסגר סופית בחודש פברואר18-הפסיק פעילות בחודש דצמבר

9

24.0

1370

2 2- לצמצם את כמות הדיגומים ל2019הוגשה בקשה לשנת . העסק כמעט ולא מבצע שימוש במים. השוחות יבשות וגם המפרידים. לא ניתן להפיק דוגמא מעסק זה

2 2- לצמצם את כמות הדיגומים ל2019הוגשה בקשה לשנת . העסק כמעט ולא מבצע שימוש במים. השוחות יבשות וגם המפרידים. לא ניתן להפיק דוגמא מעסק זה

3

28 לא בוצע5-דיגום אחד מתוך ה.  ביצעו שינויים לשיפור איכות השפכים ולפיכך ניתן להם זמן להתייצבות2018במהלך 

28

2.4

0.32

0.66

0.3

0.3
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0.16הוגשה בקשה להסרתו מהתוכנית. בכל הפעמים שהגיעו לדגום אותו לא ניתן היה להפיק דוגמא. עסק על בסיס יבש
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7.8

650

11.4

6.1

2.0 דיגומים לתקופה4 לכן לא בוצעו 18-נכנס לתוכנית הדיגום באפריל
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