
מגזר תעשייתי לפי כתובת המפעלשם מפעלסידורי' מס

התוספת השלישית

אופן הדיגום 

(מורכב/חטף)

כמות 

שפכים /מים

יומית 

(יום/ק"מ)

כמות 

שפכים /מים

 248שנתית לפי 

ימי עבודה בשנה

מספר בדיקות 

שנתי מתוכנן 

י תכנית "עפ

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש הסכם 

להזרמת שפכים 

חריגים

לא/כן

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

חריגים

                        1לא            6                 15.341406מורכב 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

                        2לא            4                 1.54104מורכבמפעלי מזון ומשקאותמפעלי גרנותאמבר מכון לתערובות גרנות2

                        3לא            4                 1.33304מורכבמפעלי מזון ומשקאותמפעלי גרנותאנליט תוספי מזון3

                        4לא            4                 9.826504מורכבבתי חוליםשער מנשה שער מנשהבית חולים שער מנשה4

                     -לא            3                 0.3804חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ להבות חביבהברלה5

                        1לא            4                 9.523604מורכבקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ מגל(מטבח מגל)קייטרינג ישרלי כשר - ר `ינג`ג6

                        7כן          11               136036720012מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ גן שמואלגן שמואל מזון7

                        3לא            3                 1.676104חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמזרח, 6דור אלון כביש 8

                        3לא            3                 1.676104חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמערב, 6דור אלון כביש 9

                        3לא            3                 0.31104חטףתחנות תדלוקקיבוץ מעניתדור אלון קיבוץ מענית10

                        4לא            4                 2.05004חטףמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ להבות חביבהדים סאם 11

                        1לא            1                 0.1404חטףתחנות תדלוקקיבוץ מצרדלק מצר 12

                        2לא            4                 17.844204מורכבקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ מעניתהמטבח של אהובה13

                        2לא            3                 1.33304מורכבקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ מצרהשף עאוני14

                        2לא            3                 0.82104מורכבקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ מצרחן גורמה ישראל15

                        3לא            3                 1.84504חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ גן שמואל, מרכז מסחריIבאולינג)מרכז מסחרי - טיבי אברהם16

                     -לא            3                 0.51904חטףתחנות תדלוקקיבוץ להבות חביבהלהבות חביבה אלון אחזקות17

עיבוד דגים, בתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותקיבוץ מעניתמאסטרפוד18                         1לא            3                 19.748904מורכב

                        1לא            2                 0.3904חטףמוסכים ותחנות רחיצה ללא מחזור מיםקיבוץ כפר גליקסוןמוסך בועז גרין19

                        1לא            3                 0.2604חטףמוסכים ותחנות רחיצה ללא מחזור מיםקיבוץ ברקאימוסך ברקאי20

                        2לא            2                 0.3904חטףמוסכים ותחנות רחיצה ללא מחזור מיםמוסך חסן21

                        1לא            4                 0.25704חטףמוסכים ותחנות רחיצה ללא מחזור מיםמוסך יעדים22

                        1לא            3                 0.421204חטףמוסכים ותחנות רחיצה ללא מחזור מיםקיבוץ עין שמרמוסך רז23

                        1לא            3                 0.82204חטףמוסכים ותחנות רחיצה ללא מחזור מיםגן השומרוןמ"מוסך רם אפ בע24

                        1לא            4                 1027004מורכבקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ עין שמרמטבח עין שמר25

                        3לא            3                 2.46504חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ גן שמואלמרכז מסחרי- מסעדת וולארה26

                     -לא            8                 7071908908מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתמפעל גלעם27

                        3לא            3                 4.111104חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ גן שמואלמקדונלדס28

                        2לא            3                 1.13004מורכבמפעלי יציקת פלסטיקקיבוץ מגלנטפים קיבוץ מגל29

                        1לא            4                 0.12504חטףתחנות תדלוקקיבוץ גן שמואלסונול מרכז מסחרי גן שמואל30

                        3לא            3                 1.23004חטףקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקיבוץ גן שמואל, מרכז מסחריפיצה מיה גלידריה31

                        3לא            4                 4.110104מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתקומידה תעשיות מזון32

                     -לא            4                 1437804חטףמוסכים ותחנות רחיצה ללא מחזור מיםגן השומרון65רוט 33

                        5כן            6מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ ברקאירפת ברקאי34

                        6כן            6מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ כפר גליקסוןרפת גל ים35

                        6כן            6מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ מעניתרפת מענית36

                        5כן            5מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ מצררפת מצר37

                        6כן            6מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ עין שמררפת עין שמר38

                        5כן            5מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ רגביםרפת רגלים39

                     -לא            3                 0.2604חטףמוסכים ותחנות רחיצה ללא מחזור מיםקיבוץ מצרקיבוץ מצר-שרותי רכב40



מספק דיגומים 

שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר הדיגומים 

שלא נמצאו חריגות 

(אסורים או חריגים)

הערות

-                    5                       

1                       1                       

-                    1                       

מאז הציג שיפור משמעותי בתוצאות במהלך השנה, 2016המפעל עבר הסדרה בליווי החברה במהלך                     -                       1

-                    3                       

-                    3                       

המפעל הגיש בקשה להקלה בערך נתרן שטרם הוחלט לגביה במשרד ולפיכך לא בוצעה גבייה על החריגה בנתרן. ס ורשות המים"י המשרד להגה"למפעל הסכם הזרמה מול החברה שאושר ע                       3                       1

2                       -                    

1                       -                    

-                    -                    

2                       -                    

 דקות מים לא התקבלה זרימה5בכל פעם שהדוגם הגיע לדגום השוחה אחרי המפריד היתה יבשה וגם לאחר הזרמה של . בעיקר לצרכים סניטריים, ק ליום" מ0.1-תחנה עם צריכת מים נמוכה מאוד של כ                    -                       1

3                       -                    

1                       1                       

1                       1                       

1                       -                    

-                    3                       

מאז הציג שיפור משמעותי בתוצאות במהלך השנה, 2016המפעל עבר הסדרה בליווי החברה במהלך                        2                       1

16-דיגום ראשון במרץ                       1                       1

16-דיגום ראשון במרץ                       2                       1

16-דיגום ראשון במרץ                    -                       2

16-דיגום ראשון במרץ                       2                       2

16-דיגום ראשון במרץ                    -                       3

16-דיגום ראשון במרץ                       1                       1

3                       1                       

1                       -                    

2                       6                       

1                       -                    

1                       1                       

-                    3                       

1                       -                    

1                       -                    

-                    4                       

לאחר שבוצעו פגישות פרטניות בכל רפת להצגת נתוני הסקר וגיבוש תוכנית לטיפול, 2017חיובים החלו מינואר .  לא חויבו2016הדיגומים בוצעו במסגרת סקר רפתות ועד סוף                        1                    -

לאחר שבוצעו פגישות פרטניות בכל רפת להצגת נתוני הסקר וגיבוש תוכנית לטיפול, 2017חיובים החלו מינואר .  לא חויבו2016הדיגומים בוצעו במסגרת סקר רפתות ועד סוף                     -                    -

לאחר שבוצעו פגישות פרטניות בכל רפת להצגת נתוני הסקר וגיבוש תוכנית לטיפול, 2017חיובים החלו מינואר .  לא חויבו2016הדיגומים בוצעו במסגרת סקר רפתות ועד סוף                     -                    -

לאחר שבוצעו פגישות פרטניות בכל רפת להצגת נתוני הסקר וגיבוש תוכנית לטיפול, 2017חיובים החלו מינואר .  לא חויבו2016הדיגומים בוצעו במסגרת סקר רפתות ועד סוף                     -                    -

לאחר שבוצעו פגישות פרטניות בכל רפת להצגת נתוני הסקר וגיבוש תוכנית לטיפול, 2017חיובים החלו מינואר .  לא חויבו2016הדיגומים בוצעו במסגרת סקר רפתות ועד סוף                     -                    -

לאחר שבוצעו פגישות פרטניות בכל רפת להצגת נתוני הסקר וגיבוש תוכנית לטיפול, 2017חיובים החלו מינואר .  לא חויבו2016הדיגומים בוצעו במסגרת סקר רפתות ועד סוף                     -                    -

2                       1                       


