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שנמצאו שפכים 

אסורים

10לא8,82843מורכבאחרקיבוץ כפר גליקסוןאומגה1

00לא18,01544מורכבמפעלי מזון ומשקאותמפעלי גרנותאמבר מכון לתערובות גרנות2

00לא22844מורכבמפעלי מזון ומשקאותמפעלי גרנותאנליט תוספי מזון3

00לא79,20544מורכבאחרש עין שמר"בצמוד למטבסיס צבאי עין שמר4

00לא36,45844מורכבאחררגביםבסיס צבאי גולני רגבים5

00לא9,12522מורכבאחרקיבוץ עין שמר גומי עין שמר6

50כן502,5271210מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ גן שמואלגן שמואל מזון7

21לא62144חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמזרח, 6דור אלון כביש 8

10לא62143חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמערב, 6דור אלון כביש 9

21לא50444חטףמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ להבות חביבהדים סאם 10

41לא5,89066מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתהמטבח של אהובה11

20לא12,12966מורכבעיבוד דגים, בתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותקיבוץ מעניתמאסטרפוד12

22לא1,20644מורכבמפעלי מזון ומשקאותמושב תלמי אלעזרמוטקה החולב13

02לא18322חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים כפר מייסר מוסך חסן14

11לא47522חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים קיבוץ מגלמוסך יעדים15

02לא12022חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים קיבוץ עין שמרמוסך רז16

11לא9522חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים גן השומרוןמ"מוסך רם אפ בע17

41לא3,90044מורכבמפעלי מזון ומשקאותשער מנשהמטבח בית חולים שער מנשה18

01לא3,01243מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ עין שמרמטבח עין שמר19

01לא276,1331010מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתמפעל גלעם20

00לא3,24342מורכבמפעלי יציקת פלסטיקקיבוץ מגל מגלנטפים קיבוץ מגל21

21לא5,06744מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתקומידה תעשיות מזון22

30לא79844חטףמפעלי מזון ומשקאותכפר פינסקייטרינג אולפנת כפר פינס23

20לא1,95644מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ ברקאיקיטרינג פרייבט24

30לא9,34444מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ ברקאירפת ברקאי25

60לא18,25066מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ כפר גליקסוןרפת גל ים26

30לא3,50444מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ מעניתרפת מענית27

40לא12,92144מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ מצררפת מצר28

40לא25,66044מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ עין שמררפת עין שמר29

40לא10,95065מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ רגביםרפת רגלים30

13212405615 סיכום שנתי 



מספר הדיגומים 

שלא נמצאו חריגות 

(אסורים או חריגים)

הערות

ספיקה יומית 

ממוצעת

24אומגה(קורונה)בדיגום ספטמבר לא הייתה זרימה מאחר והמפעל לא עבד 2

49אמבר מכון לתערובות גרנות4

1אנליט תוספי מזון4

217בסיס גולני רגבים4

100בסיס עין שמר4

25גומי עין שמר2

1377גן שמואל מזוןדיגום חודש פברואר בוטל עקב תקלה במכשיר הדיגום ודיגום ספטמבר לא בוצע עקב השבתה מפעלית קורונה5

2מזרח, 6דור אלון כביש 2

2מערב, 6דור אלון כביש בדיגום חודש אוגוסט הדוגם בשטח מצא סתימה בשוחה ולכן לא דגם2

1דים סאם 2

16המטבח של אהובה2

33מפעל דגים- מאסטרפוד4

3מוטקה החולב 2

1מוסך חסן0

1מוסך יעדים1

0מוסך רז עין שמר0

0מ קיבוץ עין שמר"רם אפ בע1

11מטבח שער מנשה0

8מטבח עין שמר(ככל הנראה השבתת פעילות עקב הקרונה) לא נלקחה דגימה עקב אי זרימה בשוחה  31/3/20בדיגום 2

757מפעל גלעם 9

9נטפים(ככל הנראה השבתת פעילות עקב הקרונה) לא נלקחה דגימה עקב אי זרימה בשוחה  2/6/20-  וה30/3/20בדיגום 2

14קומידה תעשיות מזון2

2קיטרינג כפר פינס1

5קיטרינג פרייבט2

26רפת ברקאי1

50רפת גל ים0

10רפת מענית1

35רפת מצר0

70רפת עין שמר0

30רפת רגלים.לא ניתן היה לדגום" טבת"בדיגום חודש מרץ הדוגם הגיע לרפת אך עקב תקלה במתקן 1
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