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440לא44               235.25חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, עקרון איסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א1

430לא44          11,308.65חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 7האלופים  סיגמא אשד- אולמי גאיה 2

440לא44            4,228.04חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 30האירוסים 'אולמי וויטראז3

301לא44               435.70חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 1ביאליק משיח חובב- אולמי יוניברס 4

321לא44          11,093.99חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 10אינשטיין אינדיגו מערכות הדפסה6

430לא44          10,223.01חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, 12המלך חסן  אלגריה8

440לא44            6,740.85חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 1אלופים אלה גן ארועים9

133לא66            2,858.41חטףמפעלי כימיה,נס ציונה, 1פנחס ספיר אמינולאב10

320לא44            1,796.60חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים70500, , קרית עקרון, קרית עקרון מ בילו סנטר"מורן אספרסו בר בע- ארומה11

430לא44            1,519.45חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 6פטיש ישפרו סנטר-ארומה ארונסטי קפה12

420לא44               283.98חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, עקרון ן.ש.אורגד ח- בורגראנץ 13

103לא44          56,885.43חטףבתי חולים,נס ציונה, 7ג "התרמח בריאות הנפש"ביה14

123לא66            4,251.48חטףמפעלי כימיה,נס ציונה, 18החרש בקטוכם15

004לא44            1,413.08חטףתחנות תדלוק,מזכרת בתיה, שדרות מוטה גור (מזכרת בתיה)דלק מנטה 16

103לא44            1,276.34חטףתחנות תדלוק,נס ציונה, 1עמק השושנים יעד18

430לא44            1,928.94חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, 24: ד.ת,קרית עקרון  לו מי טו19

420לא44            7,313.64חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 1הנבחרת זמיר לוי אחזקות-VIAלוי זמיר 20

202לא44            2,146.54חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, תעשיה .אמאמא דלישס21

202לא44            1,757.12חטףמוסכים ותחנות רחיצה,נס ציונה, 14החרש (מוסך טיוטה)חי מוטורס -מוסך גלי טורס22

003לא33               232.25חטףמוסכים ותחנות רחיצה,נס ציונה, 8מזמרה קהלני ארנון וברוריה-מוסך עמנואל 23

440לא44               765.87חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 4בן גוריון מסעדת פטרה24

440לא44               222.12חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, בילו סנטר מקדונלדס בילו סנטר25

002לא22                 52.14חטףציפוי מתכות74031, , נס ציונה, 4החרש מ"מתכות ששון בע26

311לא44          20,554.42חטףבתי חולים,נס ציונה, 6פטיש  נאות המושבה27

321לא44            6,521.98חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, 15בוסי סנט גורג מ"פייב קיטשנס בע- נאפיס 28

420לא44            1,983.64חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, בילו סנטר סברס עקרון- נגריית פוגל גלעד29

440לא44               903.69חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, 5חסן מלך מרוקו השני  אר.י.מ.ל.מימון שחר ס- נייס בר 30

321לא44            1,814.91חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 14החרש סופר ברקת31

,  *גריל ישראלי-סלינס השקעות 32 קרית עקרון, 130: ד.ת 103לא44            3,814.16חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,

113לא44          11,818.47חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 4הספורט  נ השקעות.ר.מ- ה 'פברז33

202לא44            2,054.70חטףתחנות תדלוק,גבעת ברנר , *(גבעת ברנר)מ "פז חברת הנפט בע34

212לא44            2,080.68חטףתחנות תדלוק,קרית עקרון, 10המלך חסן (קרית עקרון)מ "פז חברת הנפט בע35

430לא44                 74.87חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, עקרון חגג כוכבא- פיצה דומינו36

420לא44               807.98חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, בילו סנטר בילו סנטר-פלפל כרמי37

210לא22                 53.85חטףמפעלי כימיה,נס ציונה, 3פנחס ספיר M.D.B-3פנחס ספיר 38

210לא22               514.59חטףמפעלי כימיה,נס ציונה, 3פנחס ספיר  Q.B.I-3פנחס ספיר 39

210לא22               215.41חטףמפעלי כימיה,נס ציונה, 3פנחס ספיר  קולפלנט-3פנחס ספיר 40

201לא33            1,493.47חטףמפעלי כימיה,נס ציונה, 22אינשטיין פתולאב41

430לא44            1,662.24חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה , *קיארה42

410לא44               109.82חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 53האירוסים קניותר בורגראנץ43

440לא44            3,156.79חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים76920, , קרית עקרון, 10חסן מלך מרוקו  שאולי אמירה השקעות- רגעים 44

103לא44            1,107.23חטףמוסכים ותחנות רחיצה,קרית עקרון, בילו סנטר 2001רכב הנגב רחובות 45

430לא44            8,845.56חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, 13' ורג'בוסי סנט גדדון סולומון ואחמליח- שאטו 46

420לא44            2,753.59חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון ,400/4 *שונס47

750לא87            3,784.53חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,נס ציונה, 6פטיש  (נס ציונה)שופרסל דיל 48
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202לא44            8,131.75חטףקניונים, מסעדות,אולמות ארועים,קרית עקרון, מתחם תדיראן (קרית עקרון)שופרסל דיל 49

202לא44            3,235.43חטףתחנות תדלוק,נס ציונה, 2החרש מנטה נס ציונה-שערי דלק50

402לא66          10,231.26מורכבציפוי מתכות,קרית עקרון, שדרות יצחק רבין תדיראן51



מגזר תעשייתישם מפעל'מס

 כמות 

CODTSSשפכים /מים

חנקן 

CODTSSזרחןקילדל

חנקן 

זרחןקילדל

--          604         3,146----           235.25קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א1

--          308         1,951----      11,308.65קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסיגמא אשד- אולמי גאיה 2

--          724         4,580----        4,228.04קניונים, מסעדות,אולמות ארועים'אולמי וויטראז3

--          193            955----           435.70קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמשיח חובב- אולמי יוניברס 4

--          208         1,213----      11,093.99קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאינדיגו מערכות הדפסה6

--          472         3,560----      10,223.01קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלגריה8

--          854         3,850----        6,740.85קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלה גן ארועים9

         5       33          149            396----        2,858.41מפעלי כימיהאמינולאב10

--          241         1,305----        1,796.60קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמ בילו סנטר"מורן אספרסו בר בע- ארומה11

--          222         1,331----        1,519.45קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםישפרו סנטר-ארומה ארונסטי קפה12

--          175         2,721----           283.98קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםן.ש.אורגד ח- בורגראנץ 13

         5-          289            715----      56,885.43בתי חוליםח בריאות הנפש"ביה14

         3       43            81            360----        4,251.48מפעלי כימיהבקטוכם15

---            285----        1,413.08תחנות תדלוק(מזכרת בתיה)דלק מנטה 16

         1-            70            474----        1,276.34תחנות תדלוקיעד18

--          508         2,891----        1,928.94קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםלו מי טו19

--          505         1,793----        7,313.64קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםזמיר לוי אחזקות-VIAלוי זמיר 20

--          164            850----        2,146.54קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמאמא דלישס21

         8-          545-----        1,757.12מוסכים ותחנות רחיצה(מוסך טיוטה)חי מוטורס -מוסך גלי טורס22

         5-            69-----           232.25מוסכים ותחנות רחיצהקהלני ארנון וברוריה-מוסך עמנואל 23

--       1,169         5,261----           765.87קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה24

--       2,166         6,916----           222.12קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמקדונלדס בילו סנטר25

         7-          117            369----             52.14ציפוי מתכותמ"מתכות ששון בע26

         6-          146         1,040----      20,554.42בתי חוליםנאות המושבה27

--          311         1,666----        6,521.98קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמ"פייב קיטשנס בע- נאפיס 28

--          276         1,657----        1,983.64קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסברס עקרון- נגריית פוגל גלעד29

--          270         1,997----           903.69קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאר.י.מ.ל.מימון שחר ס- נייס בר 30

--          195         1,578----        1,814.91קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסופר ברקת31

--          118            723----        3,814.16קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםגריל ישראלי-סלינס השקעות 32

--          179            565----      11,818.47קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםנ השקעות.ר.מ- ה 'פברז33

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי 

(ערך\ ל "מג)הסכם 

(ערך\ ל "מג)ממוצע ריכוזים בפועל 

 2016דוח חריגים שנתי 
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ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי 
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---            660----        2,054.70תחנות תדלוק(גבעת ברנר)מ "פז חברת הנפט בע34

--          115            855----        2,080.68תחנות תדלוק(קרית עקרון)מ "פז חברת הנפט בע35

--          182         1,729----             74.87קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםחגג כוכבא- פיצה דומינו36

--          376         1,317----           807.98קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםבילו סנטר-פלפל כרמי37

       31       71          158            793----             53.85מפעלי כימיהM.D.B-3פנחס ספיר 38

       31       71          158            793----           514.59מפעלי כימיהQ.B.I-3פנחס ספיר 39

       31       71          158            793----           215.41מפעלי כימיהקולפלנט-3פנחס ספיר 40

         5       73          178            484----        1,493.47מפעלי כימיהפתולאב41

--          614         2,293----        1,662.24קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםקיארה42

--          227         1,213----           109.82קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםקניותר בורגראנץ43

--          491         3,225----        3,156.79קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםשאולי אמירה השקעות- רגעים 44

         7-          460-----        1,107.23מוסכים ותחנות רחיצה2001רכב הנגב רחובות 45

--          336         2,699----        8,845.56קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 46

--          167         1,586----        2,753.59קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםשונס47

--          588         2,445----        3,784.53קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(נס ציונה)שופרסל דיל 48

--          233            718----        8,131.75קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(קרית עקרון)שופרסל דיל 49

---            803----        3,235.43תחנות תדלוקמנטה נס ציונה-שערי דלק50

       14-          523         1,222----      10,231.26ציפוי מתכותתדיראן51



 צריכת מים מגזר תעשייתישם מפעל'מס

לדיגום

ערך נמדדהפרמטר החורגתאריך הדיגום

                       Hg0.06כספית 27/01/2016              455.60מפעלי כימיהבקטוכם1

                       27/01/2016pH4.90              154.86תחנות תדלוק(קרית עקרון)מ "פז חברת הנפט בע2

                       Li1.13ליתיום 27/01/2016              299.21מפעלי כימיהאמינולאב4

                       Cu6.12נחושת 27/01/2016              299.21מפעלי כימיהאמינולאב5

                   371.00נתרן27/01/2016              299.21מפעלי כימיהאמינולאב6

                       15/02/2016pH4.47                92.57קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה7

                       15/02/2016pH4.62           2,007.58קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלגריה8

                   562.00נתרן15/02/2016                92.57קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה9

                   930.00כלוריד15/02/2016                92.57קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה10

                       25/02/2016pH4.28              241.03מפעלי כימיהאמינולאב11

                       Pb3.34עופרת 25/02/2016                40.89מפעלי כימיהQ.B.I-3פנחס ספיר 12

                       25/02/2016pH4.20                17.11מפעלי כימיהקולפלנט-3פנחס ספיר 13

                       Pb3.34עופרת 25/02/2016                17.11מפעלי כימיהקולפלנט-3פנחס ספיר 14

                1,500.00כלוריד25/02/2016              273.58קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםישפרו סנטר-ארומה ארונסטי קפה15

                   807.00נתרן25/02/2016              273.58קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםישפרו סנטר-ארומה ארונסטי קפה16

                       25/02/2016pH4.93              273.58קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםישפרו סנטר-ארומה ארונסטי קפה17

                       25/02/2016pH4.20                  4.28מפעלי כימיהM.D.B-3פנחס ספיר 18

                       Pb3.34עופרת 25/02/2016                  4.28מפעלי כימיהM.D.B-3פנחס ספיר 19

                       Pb2.30עופרת 25/02/2016              241.03מפעלי כימיהאמינולאב20

                       25/02/2016pH4.00                40.89מפעלי כימיהQ.B.I-3פנחס ספיר 21

                       17/03/2016pH5.09           1,157.41קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלה גן ארועים22

                   670.00שמנים ושומנים17/03/2016           1,157.41קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלה גן ארועים23

                   664.00נתרן17/03/2016           3,598.73קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 24

                   664.00נתרן17/03/2016           3,598.73קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 25

                1,105.00כלוריד17/03/2016           3,598.73קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 26

                1,105.00כלוריד17/03/2016           3,598.73קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 27

                       06/04/2016pH5.34              204.81קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםבילו סנטר-פלפל כרמי28

                       06/04/2016pH4.83              499.50קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםשאולי אמירה השקעות- רגעים 29

                       06/04/2016pH5.20              495.64קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמ בילו סנטר"מורן אספרסו בר בע- ארומה30

                   280.00שמנים ושומנים06/04/2016           1,137.63קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלגריה31

                       06/04/2016pH4.38              192.30קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאר.י.מ.ל.מימון שחר ס- נייס בר 32

                       06/04/2016pH5.38              499.50קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסברס עקרון- נגריית פוגל גלעד33

                       As0.31ארסן 07/04/2016              924.22מפעלי כימיהבקטוכם35

                       07/04/2016pH4.90              100.29קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה36

                   479.00נתרן07/04/2016              100.29קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה37

                   788.00כלוריד07/04/2016              100.29קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה38

                   494.00שמנים ושומנים07/04/2016              285.00קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםקיארה39

                       07/04/2016pH5.55              285.00קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםקיארה40

                       18/04/2016pH4.25              508.07קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםישפרו סנטר-ארומה ארונסטי קפה41

 2016דוח אסורים שנתי 



 צריכת מים מגזר תעשייתישם מפעל'מס

לדיגום

ערך נמדדהפרמטר החורגתאריך הדיגום

                       18/04/2016pH5.60           9,870.74בתי חוליםנאות המושבה42

                   619.00כלוריד18/04/2016              508.07קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםישפרו סנטר-ארומה ארונסטי קפה43

                   306.00נתרן18/04/2016              508.07קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםישפרו סנטר-ארומה ארונסטי קפה44

                       18/05/2016pH4.08                53.25קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמקדונלדס בילו סנטר45

                1,179.00שמנים ושומנים18/05/2016                53.25קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמקדונלדס בילו סנטר46

                       18/05/2016pH5.00              504.92קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםלו מי טו47

                   355.00שמנים ושומנים18/05/2016              504.92קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםלו מי טו48

                       18/05/2016COD/BOD5.71              718.43מפעלי כימיהאמינולאב50

                   336.00שמנים ושומנים25/05/2016           1,722.41קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםזמיר לוי אחזקות-VIAלוי זמיר 52

                   290.00שמנים ושומנים25/05/2016           2,593.45קניונים, מסעדות,אולמות ארועים'אולמי וויטראז53

                       09/06/2016pH5.25                71.45קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א54

                   394.00שמנים ושומנים09/06/2016                71.45קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א55

                       09/06/2016pH4.50                21.82קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםחגג כוכבא- פיצה דומינו56

                   485.00כלוריד09/06/2016                21.82קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםחגג כוכבא- פיצה דומינו57

                       09/06/2016pH4.85              154.09קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםן.ש.אורגד ח- בורגראנץ 58

                1,050.00כלוריד09/06/2016           1,944.16קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאינדיגו מערכות הדפסה59

                   475.00נתרן09/06/2016           1,944.16קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאינדיגו מערכות הדפסה60

                       09/06/2016pH5.51           1,944.16קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאינדיגו מערכות הדפסה61

                       09/06/2016pH5.71           1,729.83קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 62

                       09/06/2016pH5.71           1,729.83קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 63

                       09/06/2016pH5.71              394.31קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםשונס64

                       29/06/2016pH4.58           2,059.54קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלה גן ארועים65

                   978.00שמנים ושומנים29/06/2016              762.26קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(נס ציונה)שופרסל דיל 66

                   978.00שמנים ושומנים29/06/2016              762.26קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(נס ציונה)שופרסל דיל 67

                   676.00שמנים ושומנים29/06/2016              762.26קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(נס ציונה)שופרסל דיל 68

                   676.00שמנים ושומנים29/06/2016              762.26קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(נס ציונה)שופרסל דיל 69

                   649.00כלוריד29/06/2016           2,059.54קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלה גן ארועים70

                   591.00שמנים ושומנים29/06/2016           2,059.54קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלה גן ארועים71

                   394.00נתרן29/06/2016           2,059.54קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלה גן ארועים72

                   544.00כלוריד29/06/2016              403.36קניונים, מסעדות,אולמות ארועים'אולמי וויטראז73

                   379.00שמנים ושומנים29/06/2016              403.36קניונים, מסעדות,אולמות ארועים'אולמי וויטראז74

                   308.00נתרן29/06/2016              403.36קניונים, מסעדות,אולמות ארועים'אולמי וויטראז75

                       29/06/2016pH4.82              403.36קניונים, מסעדות,אולמות ארועים'אולמי וויטראז76

                       30/06/2016pH5.33              195.52קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה77

                1,049.00נתרן30/06/2016              195.52קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה78

                1,120.00שמנים ושומנים30/06/2016              195.52קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה79

                1,651.00כלוריד30/06/2016              195.52קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה80

                   261.00שמנים ושומנים14/07/2016              215.70קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםבילו סנטר-פלפל כרמי81

                       14/07/2016pH4.01                42.99קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמקדונלדס בילו סנטר82

                   330.00שמנים ושומנים14/07/2016                42.99קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמקדונלדס בילו סנטר83

                       14/07/2016pH5.05              215.70קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםבילו סנטר-פלפל כרמי84



 צריכת מים מגזר תעשייתישם מפעל'מס

לדיגום

ערך נמדדהפרמטר החורגתאריך הדיגום

                       14/07/2016pH5.25              523.20קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמ בילו סנטר"מורן אספרסו בר בע- ארומה85

                   279.00שמנים ושומנים14/07/2016           2,610.92קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלגריה86

                       14/07/2016pH4.90              951.41קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםשאולי אמירה השקעות- רגעים 87

                   338.00נתרן14/07/2016              951.41קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםשאולי אמירה השקעות- רגעים 88

                   257.00שמנים ושומנים27/07/2016              305.29קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(נס ציונה)שופרסל דיל 90

                   257.00שמנים ושומנים27/07/2016              305.29קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(נס ציונה)שופרסל דיל 91

                   331.00שמנים ושומנים27/07/2016              305.29קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(נס ציונה)שופרסל דיל 92

                   331.00שמנים ושומנים27/07/2016              305.29קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(נס ציונה)שופרסל דיל 93

                       Hg0.32כספית 27/07/2016              701.31מפעלי כימיהבקטוכם94

                   560.00כלוריד27/07/2016              307.05קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסופר ברקת95

                       28/07/2016pH4.60              466.74קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםלו מי טו97

                       28/07/2016pH4.75           1,990.47קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמ"פייב קיטשנס בע- נאפיס 98

                       03/08/2016pH5.33              302.02קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםישפרו סנטר-ארומה ארונסטי קפה99

                   367.00נתרן03/08/2016              302.02קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםישפרו סנטר-ארומה ארונסטי קפה100

                   771.00כלוריד03/08/2016              302.02קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםישפרו סנטר-ארומה ארונסטי קפה101

                   485.00נתרן11/08/2016                55.77קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א102

                       11/08/2016pH5.65                55.77קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א103

                       11/08/2016pH5.01                55.77קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםן.ש.אורגד ח- בורגראנץ 104

                   630.00כלוריד11/08/2016                55.77קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א105

                       11/08/2016pH5.05                14.25קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםחגג כוכבא- פיצה דומינו106

                       24/08/2016pH5.20              425.30קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאר.י.מ.ל.מימון שחר ס- נייס בר 107

                       24/08/2016pH5.28           5,546.77קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסיגמא אשד- אולמי גאיה 108

                       24/08/2016pH4.91           1,800.92קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםזמיר לוי אחזקות-VIAלוי זמיר 109

                   397.00שמנים ושומנים24/08/2016              635.87קניונים, מסעדות,אולמות ארועים'אולמי וויטראז110

                   261.00שמנים ושומנים24/08/2016           2,007.15קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 111

                   261.00שמנים ושומנים24/08/2016           2,007.15קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 112

                       24/08/2016pH5.51           2,007.15קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 113

                       24/08/2016pH5.51           2,007.15קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 114

                       07/09/2016pH4.71              598.69קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםשאולי אמירה השקעות- רגעים 115

                       07/09/2016pH5.33              269.52קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםלו מי טו116

                   531.00שמנים ושומנים07/09/2016                38.87קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמקדונלדס בילו סנטר117

                       07/09/2016pH4.80                38.87קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמקדונלדס בילו סנטר118

                       07/09/2016pH4.83              217.29קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמ בילו סנטר"מורן אספרסו בר בע- ארומה119

                   533.00נתרן07/09/2016              217.29קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמ בילו סנטר"מורן אספרסו בר בע- ארומה120

                   981.00כלוריד07/09/2016              217.29קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמ בילו סנטר"מורן אספרסו בר בע- ארומה121

                       07/09/2016pH5.50              118.57קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםבילו סנטר-פלפל כרמי122

                   273.00שמנים ושומנים07/09/2016              598.69קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםשאולי אמירה השקעות- רגעים 123

                       08/09/2016pH4.66              875.81קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםקיארה124

                       08/09/2016pH4.48           1,400.53קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלה גן ארועים125

                   289.00שמנים ושומנים08/09/2016           1,400.53קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלה גן ארועים126

                       08/09/2016pH4.38              144.59קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמסעדת פטרה127



 צריכת מים מגזר תעשייתישם מפעל'מס

לדיגום

ערך נמדדהפרמטר החורגתאריך הדיגום

                       22/09/2016pH5.15                13.97קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםקניותר בורגראנץ128

                   768.00שמנים ושומנים22/09/2016              621.48קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(נס ציונה)שופרסל דיל 129

                   768.00שמנים ושומנים22/09/2016              621.48קניונים, מסעדות,אולמות ארועים(נס ציונה)שופרסל דיל 130

                   308.00נתרן22/09/2016              888.71קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסיגמא אשד- אולמי גאיה 131

                       22/09/2016pH5.36           3,309.19קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאינדיגו מערכות הדפסה132

                       22/09/2016pH4.56              253.65קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסופר ברקת133

                   273.00שמנים ושומנים10/10/2016           1,291.74קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 134

                   534.00כלוריד10/10/2016              176.71קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסברס עקרון- נגריית פוגל גלעד135

                   351.00נתרן10/10/2016              176.71קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסברס עקרון- נגריית פוגל גלעד136

                       10/10/2016pH4.70                43.55קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםן.ש.אורגד ח- בורגראנץ 137

                   606.00כלוריד10/10/2016                17.81קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםחגג כוכבא- פיצה דומינו138

                       10/10/2016pH4.57              106.89קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאר.י.מ.ל.מימון שחר ס- נייס בר 139

                   343.00נתרן10/10/2016                17.81קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםחגג כוכבא- פיצה דומינו140

                       10/10/2016pH4.43                17.81קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםחגג כוכבא- פיצה דומינו141

                   311.00נתרן10/10/2016              106.89קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאר.י.מ.ל.מימון שחר ס- נייס בר 142

                   650.00כלוריד10/10/2016                47.42קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א143

                       10/10/2016pH4.51                47.42קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א144

                   273.00שמנים ושומנים10/10/2016           1,291.74קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםדדון סולומון ואחמליח- שאטו 145

                   364.00נתרן10/10/2016                47.42קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א146

                       13/10/2016COD/BOD4.01         14,351.16בתי חוליםח בריאות הנפש"ביה147

                       09/11/2016pH5.50              149.37קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםבילו סנטר-פלפל כרמי148

                   388.00שמנים ושומנים09/11/2016           1,205.00קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמ"פייב קיטשנס בע- נאפיס 149

                   324.00נתרן09/11/2016           1,205.00קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמ"פייב קיטשנס בע- נאפיס 150

                       09/11/2016pH4.71              402.39קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםלו מי טו151

                       09/11/2016pH5.12              640.16קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםשאולי אמירה השקעות- רגעים 152

                       09/11/2016pH5.25              294.68קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמ בילו סנטר"מורן אספרסו בר בע- ארומה153

                       10/11/2016pH4.97              850.20קניונים, מסעדות,אולמות ארועים'אולמי וויטראז154

                       10/11/2016pH4.68           3,099.20קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםנ השקעות.ר.מ- ה 'פברז155

                     10/11/2016pH11.90           1,815.45קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסיגמא אשד- אולמי גאיה 156

                   450.00נתרן10/11/2016           1,815.45קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםסיגמא אשד- אולמי גאיה 157

                   314.00נתרן10/11/2016              850.20קניונים, מסעדות,אולמות ארועים'אולמי וויטראז158

                   296.00נתרן10/11/2016           1,236.90קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלה גן ארועים159

                   502.00כלוריד10/11/2016           1,236.90קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאלה גן ארועים160

                       21/11/2016pH4.30                61.45קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמקדונלדס בילו סנטר161

                       21/11/2016pH4.76              355.08קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםקיארה162

                1,868.00שמנים ושומנים21/11/2016                61.45קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםמקדונלדס בילו סנטר163

                       21/11/2016pH5.68              510.48קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםשונס164

                   324.00נתרן08/12/2016                44.49קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א165

                       08/12/2016pH5.10                44.49קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א166

                       08/12/2016pH5.03                32.50קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםקיארה167

                   884.00שמנים ושומנים08/12/2016                44.49קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א168



 צריכת מים מגזר תעשייתישם מפעל'מס

לדיגום

ערך נמדדהפרמטר החורגתאריך הדיגום

                       08/12/2016pH4.46                15.86קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםחגג כוכבא- פיצה דומינו169

                       08/12/2016pH4.77              117.30קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאר.י.מ.ל.מימון שחר ס- נייס בר 170

                       08/12/2016pH5.00                11.12קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםן.ש.אורגד ח- בורגראנץ 171

                   542.00כלוריד08/12/2016                44.49קניונים, מסעדות,אולמות ארועיםאיסטנבילו ושניציליה-א מסעדנות.נ.א172


