תאריך דיגום
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
28/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014

שם עסק
מייקס פלייס מסעדה
מייקס פלייס מסעדה
מייקס פלייס מסעדה
מייקס פלייס מסעדה
מייקס פלייס מסעדה
מייקס פלייס מסעדה
מייקס פלייס מסעדה
מייקס פלייס מסעדה
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים

תאור דגימה
שפכים  -מייקס פלייס  +ויליג' גרין יפו בע
מייקס פלייס+ויליגי גרין יפו בע"ם
מייקס פלייס+ויליגי גרין יפו בע"ם
שפכים  -מייקס פלייס  +ויליג' גרין יפו בע
שפכים  -מייקס פלייס  +ויליג' גרין יפו בע
שפכים  -מייקס פלייס  +ויליג' גרין יפו בע
מייקס פלייס+ויליגי גרין יפו בע"ם
מייקס פלייס+ויליגי גרין יפו בע"ם
שפכים  -מכבסת אור
שפכים  -מכבסת אור
מכבסת אור
שפכים  -מכבסת אור
שפכים  -מכבסת אור
שפכים  -מכבסת אור
שפכים  -מכבסת אור
מכבסת אור
מכבסת אור
מכבסת אור
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים

הזמנה
DH14/10045
DH14/10045
DH14/10045
DH14/10045
DH14/10045
DH14/10045
DH14/10045
DH14/10045
DH14/10041
DH14/10041
DH14/10041
DH14/10041
DH14/10041
DH14/10041
DH14/10041
DH14/10041
DH14/10041
DH14/10041
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008

בדיקה
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
הגבה )(pH
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
מוצקים מרחפים נדיפים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-

תוצאה במג"ל
624
5290
707
199
7
319
8.7
<0.25
124
84
152
<0.1
5.9
114
7.8
75
ראה רשימה
<0.05
0.4
0.05
<0.25
0.09
<0.005
70
<0.01
<0.02
<0.02
0.05
3.9
<0.03
39
<0.05

22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014

בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא

שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
בי"ח הר הצופים
בי"ח הר הצופים
בי"ח הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
בי"ח הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
בי"ח הר הצופים
בי"ח הר הצופים
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא

DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10008
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026

מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-

23.4
0.08
<0.03
142
<0.05
9.5
<0.02
362
<0.05
<0.05
5.9
<0.03
0.6
<0.02
<0.02
0.3
434
981
351
220
3.5
לא התגלתה
7.89
318
307
ראה רשימה
<0.05
0.1
<0.05
<0.25
0.07
<0.005
46.4
<0.01

27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
06/02/2014

סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
אורי שרותי רכב

שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמה
סיגמה
סיגמה
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמה
סיגמה
סיגמה
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמה
סיגמה
שפכים -אורי שירותי רכב

DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
DH14/10026
YA1400072

קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
SVOC EPA 8270
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-

<0.02
<0.02
0.08
0.6
<0.03
48
<0.05
17
0.03
0.04
<0.05
9.7
<0.02
15.3
<0.05
<0.05
4
<0.03
0.4
<0.02
<0.02
0.3
358
942
230
<5
588
9.4
86.2
לא התגלתה
לא התגלתה
8
223
ראה רשימה

06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014

אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב

שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
אורי שירותי רכב
שפכים -אורי שירותי רכב
אורי שירותי רכב
אורי שירותי רכב

YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072
YA1400072

כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח

<0.05
0.1
<0.05
0.4
0.1
<0.005
83.1
<0.01
<0.02
<0.02
0.07
2.3
<0.03
20.4
<0.05
31.7
0.08
0.03
98.3
<0.05
3.6
<0.02
9.4
<0.05
<0.05
8.3
<0.05
0.7
<0.02
<0.02
0.2
59
<5
7.43

06/02/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014

אורי שרותי רכב
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
אולמי ארגמן
אולמי ארגמן
אולמי ארגמן
אולמי ארגמן
אולמי ארגמן
אולמי ארגמן
אולמי ארגמן
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת

אורי שירותי רכב
שפכים -משחטת עוף ירושלים נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
שפכים -משחטת עוף ירושלים נקניקים
שפכים -משחטת עוף ירושלים נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
שפכים -אולמי ארגמן
אולמי ארגמן
אולמי ארגמן
שפכים -אולמי ארגמן
שפכים -אולמי ארגמן
אולמי ארגמן
אולמי ארגמן
שפכים -ספגטים
ספגטים
ספגטים
שפכים -ספגטים
שפכים -ספגטים
ספגטים
ספגטים
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב

YA1400072
DH14/10023
DH14/10023
DH14/10023
DH14/10023
DH14/10023
DH14/10023
DH14/10023
DH14/10023
DH14/10023
DH14/10023
YA14/00006
YA14/00006
YA14/00006
YA14/00006
YA14/00006
YA14/00006
YA14/00006
DH14/10044
DH14/10044
DH14/10044
DH14/10044
DH14/10044
DH14/10044
DH14/10044
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005

מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-

58
123
454
710
238
55
157
20.2
63.8
7.32
398
5230
1324
39
283
6.1
118
214
70
<5
191
7.2
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.2
<0.005
75.7
<0.01
<0.02

22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014

אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
אור-צת
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף

שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
אור צת שירותי רכב
שפכים -אור צת שירותי רכב
אור צת שירותי רכב
אור צת שירותי רכב
אור צת שירותי רכב
שפכים -משחטת מ.ב .גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
שפכים -משחטת מ.ב .גלאט מהדרין
שפכים -משחטת מ.ב .גלאט מהדרין
שפכים -משחטת מ.ב .גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין

YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
YA14/00005
DH14/10021
DH14/10021
DH14/10021
DH14/10021
DH14/10021
DH14/10021
DH14/10021
DH14/10021

כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
זרחן )כ(P-

<0.02
0.05
1.1
<0.03
20
<0.05
30
0.04
<0.03
89
<0.05
3.2
<0.02
14.6
<0.05
<0.05
6.5
<0.03
0.7
<0.02
<0.02
0.1
156
<5
6.7
146
120
343
507
41
8
191
<0.1
1

22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014

מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מסעדת מטעמי שמולה
מסעדת מטעמי שמולה
מסעדת מטעמי שמולה
מסעדת מטעמי שמולה
מסעדת מטעמי שמולה
מסעדת מטעמי שמולה
מסעדת מטעמי שמולה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה

משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
שפכים -מטעמי שמולה
מטעמי שמולה
מטעמי שמולה
שפכים -מטעמי שמולה
שפכים -מטעמי שמולה
מטעמי שמולה
מטעמי שמולה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה

DH14/10021
DH14/10021
DH14/10021
DH14/10017
DH14/10017
DH14/10017
DH14/10017
DH14/10017
DH14/10017
DH14/10017
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003

חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-

44.8
6.43
76.5
5230
1324
<5
104
7.6
ראה רשימה
<0.05
1
<0.05
6
0.3
<0.005
87
<0.01
<0.02
0.03
0.2
14.7
<0.03
35
0.05
21
0.3
0.5
135
<0.05
4.4
<0.03
42
<0.05

22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
22/01/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014

אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
אריה
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב

שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
שפכים -אריה
אריה
שפכים -אריה
אריה
אריה
אריה
שפכים -נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
שפכים -נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב

YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
YA14/00003
DH1410308
DH1410308
DH1410308
DH1410308
DH1410308
DH1410308
DH1410308
DH1410308
DH1410308
YA1400067
YA1400067
YA1400067
YA1400067
YA1400067
YA1400067
YA1400067
YA1400067
YA1400067
YA1400067
YA1400067
YA1400067
YA1400067
YA1400067

סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-

<0.05
6.3
<0.03
0.5
<0.02
<0.02
0.9
51
<5
5.8
51
164
119
359
177
46
330
8.3
169
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
0.3
0.06
<0.005
49
<0.01
<0.02
<0.02
0.03
1.1
<0.03

05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014

ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
פז מאה שערים
פז מאה שערים
פז מאה שערים
פז מאה שערים
פז מאה שערים
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד

שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
שפכים -ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
פז מאה שערים
שפכים -פז מאה שערים
פז מאה שערים
פז מאה שערים
שפכים -פז מאה שערים
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד

אשלגן ) - (KבICP-
YA1400067
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400067
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400067
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400067
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400067
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400067
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400067
זרחן ) - (PבICP-
YA1400067
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400067
גופרית ) - (SבICP-
YA1400067
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400067
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400067
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400067
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400067
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400067
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400067
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400067
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400067
 YA1400067מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400067
דיגום חטף/אקראי
YA1400067
הגבה ) (pHבשטח
YA1400067
 YA1400067מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
DH1410065
שמן מינרלי
DH1410065
דיגום חטף/אקראי
DH1410065
הגבה ) (pHבשטח
DH1410065
 EPA-8260,5035) DH1410065לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400042
כסף ) - (AgבICP-
YA1400042
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400042
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400042
בורון ) - (BבICP-
YA1400042
בריום ) - (BaבICP-
YA1400042
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400042

13.4
<0.05
16.4
0.03
<0.03
72.1
<0.05
7.5
<0.02
6
<0.05
<0.05
7.9
<0.05
0.3
<0.02
<0.02
0.05
30
<5
7.48
20
186
12
7.3
1
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.1
<0.005

05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014

עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים

שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
שפכים -עמיד
עמיד
שפכים -עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים

YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400042
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077

סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-

73.3
<0.01
<0.02
<0.02
0.04
0.4
<0.03
12.3
<0.05
27.4
0.06
<0.03
76.7
<0.05
0.3
<0.02
10.6
<0.05
<0.05
5.9
<0.05
0.7
<0.02
<0.02
0.05
29
<5
7.76
17
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25

05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014

יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו

שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו

YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA1400077
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022

בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-

0.03
<0.005
92
<0.01
<0.02
<0.02
0.04
0.3
<0.03
32.8
<0.05
27.5
0.05
<0.03
165.1
<0.05
7.7
<0.02
5
<0.05
<0.05
10.8
<0.05
0.4
<0.02
<0.02
<0.04
4
<5
6.95
4
ראה רשימה
<0.05
0.07

21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
05/02/2014

מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
סובארו מרכזי

שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
שפכים -מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
מרכז הגירים והטורבו
שפכים -סובארו מרכזי

YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA14/00022
YA1400048

ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-

<0.05
<0.25
0.06
<0.005
67
<0.01
<0.02
<0.02
0.03
0.1
<0.03
9.1
<0.05
26.6
<0.03
0.04
78
<0.05
1.1
<0.02
11.8
<0.05
<0.05
6.6
<0.03
0.6
<0.02
<0.02
0.03
69
<5
6.9
53
ראה רשימה

05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014
05/02/2014

סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי

שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
שפכים -סובארו מרכזי
סובארו מרכזי
סובארו מרכזי

YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048
YA1400048

כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח

<0.05
1.4
<0.05
3
0.6
<0.005
103.3
<0.01
<0.02
0.023
1.2
22.8
<0.03
74.9
0.08
36.9
0.3
1.3
330.1
0.052
107
<0.02
29.4
0.4
<0.05
4.2
<0.05
0.5
0.1
<0.02
1.9
251
38
6.68

05/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014

סובארו מרכזי
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ

סובארו מרכזי
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
פעיל שירותי ביוב בע"ם
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
פעיל שירותי ביוב בע"ם

YA1400048
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078

מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-

174
ראה רשימה
<0.05
0.06
<0.05
<0.25
0.05
<0.005
72.7
<0.01
<0.02
<0.02
0.03
1.8
<0.03
205.6
<0.05
26.9
0.04
<0.03
108.7
<0.05
3.3
2.8
<0.02
12.4
<0.05
<0.05
8.6
<0.05
0.5
<0.02
<0.02
0.09
752

04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
04/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014

ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
אוליב אנד פיש
אוליב אנד פיש
אוליב אנד פיש
אוליב אנד פיש
אוליב אנד פיש
אוליב אנד פיש
אוליב אנד פיש
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו

פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שירותי ביוב בע"מ
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
שפכים  -מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
שפכים  -אוליב אנד פיש
אוליב אנד פיש
אוליב אנד פיש
שפכים  -אוליב אנד פיש
שפכים  -אוליב אנד פיש
אוליב אנד פיש
אוליב אנד פיש
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו

DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410078
DH1410057
DH1410057
DH1410057
DH1410057
DH1410057
DH1410057
DH1410057
DH1410057
DH1410057
DH1410057
DH1410057
DH1410057
DH1410057
DH1410002
DH1410002
DH1410002
DH1410002
DH1410002
DH1410002
DH1410002
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047

צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
הגבה )(pH
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
מוצקים מרחפים נדיפים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-

1355
72
<5
<5
142
<0.1
29.1
6.61
70
<0.25
127
>3
36
<5
7.68
118
<0.1
6.3
36
7.42
>3
151
2349
960
64
241
8.6
ראה רשימה
<0.05
0.3
<0.05
<0.25

03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014

טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז

שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
טורינו
שפכים  -טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
שפכים  -מכבסת המרכז
שפכים  -מכבסת המרכז
שפכים  -מכבסת המרכז

YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
YA1400047
DH1410056
DH1410056
DH1410056

בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

0.3
<0.005
83
<0.01
<0.02
<0.02
0.2
3.6
<0.03
29
<0.05
29.4
0.05
<0.03
135
<0.05
4.3
<0.02
15.2
<0.05
<0.05
6.5
<0.03
0.9
<0.02
<0.02
0.3
76
10
7.31
33
2.8
270
34

02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
02/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014

מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב

מכבסת המרכז
שפכים  -מכבסת המרכז
שפכים  -מכבסת המרכז
שפכים  -מכבסת המרכז
שפכים  -מכבסת המרכז
שפכים  -מכבסת המרכז
שפכים  -מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב

DH1410056
DH1410056
DH1410056
DH1410056
DH1410056
DH1410056
DH1410056
DH1410056
DH1410056
DH1410056
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
הגבה )(pH
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
מוצקים מרחפים נדיפים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-

30
<5
7.77
142
<0.1
6.8
34
7.45
22
ראה רשימה
<0.050
0.057
<0.100
<0.250
0.12
<0.005
83
<0.010
<0.020
<0.020
0.024
0.036
<0.030
4
<0.050
27.7
<0.030
<0.030
80
<0.050
0.06
<0.030
10.9
<0.050

03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
03/02/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014

מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P

שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
מיכה את יואב
שפכים  -מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P

YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
YA1400046
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027

סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-

<0.050
6.5
<0.050
0.8
<0.020
<0.020
0.14
51
<5
7.22
50
ראה רשימה
<0.05
0.1
<0.05
<0.25
0.04
<0.005
18.2
<0.01
<0.02
<0.02
0.04
0.2
<0.03
14.2
<0.05
6
<0.03
<0.03
151
<0.05
1.9
<0.02

27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
27/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014

סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי

שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדרוץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדרוץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדרוץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדרוץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדרוץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדרוץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדרוץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדרוץ )(C.G.M.P
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים-שרת 94
שפכים-שרת 94
שפכים-שרת 94
שפכים-שרת 94
שרת 94
שפכים-שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
פז אלנבי
שפכים-פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי

DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
DH14/10027
YA1400018
YA1400018
YA1400018
YA1400018
YA1400018
YA1400018
YA1400018
YA1400018
YA1400018
YA1400018
YA14/00033
YA14/00033
YA14/00033
YA14/00033

גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
SVOC EPA 8270
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
ארסן ) - (AsבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
כספית ) - (HgבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח

123
<0.05
<0.05
5.8
<0.03
0.1
<0.02
<0.02
0.1
27
88
41
<5
138
2.5
94.1
לא התגלתה
לא התגלתה
8.7
37
ראה רשימה
<0.05
<0.01
<0.03
0.05
74
<5
6.8
48
2660
20
7

16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014

פז אלנבי
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
מכבסת אורנים
מכבסת אורנים
מכבסת אורנים
מכבסת אורנים
מכבסת אורנים
מכבסת אורנים
מכבסת אורנים
מכבסת אורנים
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית

שפכים-פז אלנבי
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
שפכים -מכבסת אורנים
שפכים -מכבסת אורנים
מכבסת אורנים
שפכים -מכבסת אורנים
שפכים -מכבסת אורנים
מכבסת אורנים
מכבסת אורנים
מכבסת אורנים
שפכים-יקבי ירושלים)לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
שפכים-יקבי ירושלים)לשעבר שמשון(
שפכים-יקבי ירושלים)לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
המכונית

 EPA-8260,5035)YA14/00033לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA14/00012
ארסן ) - (AsבICP-
YA14/00012
קדמיום ) -(CdבICP-
YA14/00012
כספית ) - (HgבICP-
YA14/00012
עופרת ) - (PbבICP-
YA14/00012
 YA14/00012מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA14/00012
דיגום חטף/אקראי
YA14/00012
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00012
 YA14/00012מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
YA14/00036
נתרן ) - (NaבICP-
YA14/00036
 YA14/00036מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
YA14/00036
דטרגנטים אניונים
YA14/00036
דיגום חטף/אקראי
YA14/00036
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00036
 YA14/00036מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH14/10029
צח"בBOD-
DH14/10029
צח"כCOD-
DH14/10029
 DH14/10029מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH14/10029
כלורידים )(Cl
DH14/10029
זרחן )כ(P-
DH14/10029
חנקן קלדהל )כ(N-
DH14/10029
דיגום חטף/אקראי
DH14/10029
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10029
סריקת מתכות בICP-
YA14/00011
ארסן ) - (AsבICP-
YA14/00011
קדמיום ) -(CdבICP-
YA14/00011
כספית ) - (HgבICP-
YA14/00011
עופרת ) - (PbבICP-
YA14/00011
 YA14/00011מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

3.46
ראה רשימה
<0.05
<0.01
<0.03
<0.02
145
<5
6.6
129
<0.25
433
378
155
6
7.2
296
97
1751
2335
431
12
124
2.1
2.9
7.82
ראה רשימה
<0.05
<0.01
<0.03
0.04
908

16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
16/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014

המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
ירון שירותי רכב
ירון שירותי רכב
ירון שירותי רכב
ירון שירותי רכב
ירון שירותי רכב
ירון שירותי רכב
ירון שירותי רכב
ירון שירותי רכב
ירון שירותי רכב
ירון שירותי רכב

שפכים -המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
שפכים-ג.מ .דלישס)עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
שפכים-ג.מ .דלישס)עוף המשפחות(
שפכים-ג.מ .דלישס)עוף המשפחות(
שפכים-ג.מ .דלישס)עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
לביא
שפכים -לביא
לביא
לביא
לביא
שפכים -ירון שירותי רכב)האח(
שפכים -ירון שירותי רכב)האח(
שפכים -ירון שירותי רכב)האח(
שפכים -ירון שירותי רכב)האח(
שפכים -ירון שירותי רכב)האח(
ירון שירותי רכב
שפכים -ירון שירותי רכב)האח(
ירון שירותי רכב
ירון שירותי רכב
ירון שירותי רכב

YA14/00011
YA14/00011
YA14/00011
YA14/00011
DH14/10013
DH14/10013
DH14/10013
DH14/10013
DH14/10013
DH14/10013
DH14/10013
DH14/10013
DH14/10013
DH14/10013
DH14/10013
YA14/00016
YA14/00016
YA14/00016
YA14/00016
YA14/00016
YA14/00016
YA14/00016
YA14/00016
YA14/00016
YA14/00016
YA14/00024
YA14/00024
YA14/00024
YA14/00024
YA14/00024
YA14/00024
YA14/00024
YA14/00024
YA14/00024
YA14/00024

שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
ארסן ) - (AsבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
כספית ) - (HgבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
ארסן ) - (AsבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
כספית ) - (HgבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ

<5
6.8
527
100
1360
2330
932
48
177
2
9.9
16.4
7.3
ראה רשימה
<0.05
<0.01
<0.03
<0.02
104
<5
6.7
71
ראה רשימה
<0.05
<0.01
<0.03
<0.02
79
8
7.2
52

14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014

ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
מכבסת ימין
מכבסת ימין
מכבסת ימין
מכבסת ימין
מכבסת ימין
מכבסת ימין
מכבסת ימין
מכבסת ימין
הרופא
הרופא
הרופא
הרופא
הרופא
הרופא

שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
ראנדן
שפכים -ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
שפכים-משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
שפכים-משחטת חלאל
שפכים-משחטת חלאל
שפכים-משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
שפכים -מכבסת ימין
שפכים -מכבסת ימין
מכבסת ימין
שפכים -מכבסת ימין
שפכים -מכבסת ימין
מכבסת ימין
מכבסת ימין
מכבסת ימין
שפכים -הרופא
שפכים -הרופא
שפכים -הרופא
שפכים -הרופא
שפכים -הרופא
הרופא

YA14/00023
YA14/00023
YA14/00023
YA14/00023
YA14/00023
YA14/00023
YA14/00023
YA14/00023
YA14/00023
YA14/00023
DH14/10020
DH14/10020
DH14/10020
DH14/10020
DH14/10020
DH14/10020
DH14/10020
DH14/10020
DH14/10020
DH14/10020
DH14/10020
YA14/00039
YA14/00039
YA14/00039
YA14/00039
YA14/00039
YA14/00039
YA14/00039
YA14/00039
YA14/00017
YA14/00017
YA14/00017
YA14/00017
YA14/00017
YA14/00017

סריקת מתכות בICP-
ארסן ) - (AsבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
כספית ) - (HgבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
ארסן ) - (AsבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
כספית ) - (HgבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ראה רשימה
<0.05
<0.01
<0.03
<0.02
93
<5
6.7
69
314
930
1605
506
56
178
1.2
14.6
121
6.8
<0.25
154
12
118
6.5
7.4
9
ראה רשימה
<0.05
<0.01
<0.03
0.06
268

14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014

הרופא
הרופא
הרופא
הרופא
דלק מבשרת
דלק מבשרת
דלק מבשרת
דלק מבשרת
דלק מבשרת
דלק מבשרת
האחים כהן
האחים כהן
האחים כהן
האחים כהן
האחים כהן
האחים כהן
האחים כהן
האחים כהן
האחים כהן
האחים כהן
טרקלין אולמות ואירועים
טרקלין אולמות ואירועים
טרקלין אולמות ואירועים
טרקלין אולמות ואירועים
טרקלין אולמות ואירועים
טרקלין אולמות ואירועים
טרקלין אולמות ואירועים
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'

שמן מינרלי
YA14/00017
שפכים -הרופא
הרופא
דיגום חטף/אקראי
YA14/00017
הרופא
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00017
הרופא
 YA14/00017מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
דלק מבשרת החדשה
צח"כCOD-
DH14/10039
שפכים -דלק מבשרת החדש
שמן מינרלי
DH14/10039
דלק מבשרת החדשה
דיגום חטף/אקראי
DH14/10039
שפכים -דלק מבשרת החדש
SVOC EPA 8270
DH14/10039
דלק מבשרת החדשה
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10039
שפכים -דלק מבשרת החדש
 EPA-8260,5035)DH14/10039לפי( MTBE
שפכים -האחים כהן
נתרן ) - (NaבICP-
DH14/10043
האחים כהן
צח"בBOD-
DH14/10043
האחים כהן
צח"כCOD-
DH14/10043
האחים כהן
 DH14/10043מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שפכים -האחים כהן
שמנים ושומנים
DH14/10043
שפכים -האחים כהן
כלורידים )(Cl
DH14/10043
האחים כהן
זרחן )כ(P-
DH14/10043
האחים כהן
חנקן קלדהל )כ(N-
DH14/10043
האחים כהן
דיגום חטף/אקראי
DH14/10043
האחים כהן
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10043
נתרן ) - (NaבICP-
שפכים -טרקלין אולמות ואירועים )מונדיאל( YA14/00008
טרקלין אולמות ואירועים )מונדיאל(
צח"כCOD-
YA14/00008
טרקלין אולמות ואירועים )מונדיאל(
 YA14/00008מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
שפכים -טרקלין אולמות ואירועים )מונדיאל( YA14/00008
כלורידים )(Cl
שפכים -טרקלין אולמות ואירועים )מונדיאל( YA14/00008
טרקלין אולמות ואירועים )מונדיאל(
דיגום חטף/אקראי
YA14/00008
טרקלין אולמות ואירועים )מונדיאל(
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00008
נתרן ) - (NaבICP-
שפכים -משחטת עוף ירושלים -משחטה DH14/10022
משחטת עוף ירושלים-משחטה
צח"בBOD-
DH14/10022
משחטת עוף ירושלים-משחטה
צח"כCOD-
DH14/10022
משחטת עוף ירושלים-משחטה
 DH14/10022מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
שפכים -משחטת עוף ירושלים -משחטה DH14/10022
כלורידים )(Cl
שפכים -משחטת עוף ירושלים -משחטה DH14/10022
סולפידים )כ(S-
שפכים -משחטת עוף ירושלים -משחטה DH14/10022
משחטת עוף ירושלים-משחטה
זרחן )כ(P-
DH14/10022

<5
6.7
175
1174
14
לא התגלתה
7.3
0.3
134
5700
8242
188
28
283
153
403
6.57
167
608
257
74
375
6.6
128
2383
3528
1371
65
315
<0.1
20.7

20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014

עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר

משחטת עוף ירושלים-משחטה
משחטת עוף ירושלים-משחטה
משחטת עוף ירושלים-משחטה
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר

DH14/10022
DH14/10022
DH14/10022
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013

חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-

168
6.75
ראה רשימה
<0.05
0.2
<0.05
<0.25
0.2
<0.005
85
<0.01
<0.02
<0.02
0.08
3.1
<0.03
11
<0.05
27.6
0.07
0.3
96
<0.05
6.1
<0.02
13
<0.05
<0.05
8.3
<0.03
0.7
<0.02
<0.02
0.1

21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014

פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
אולמי גוטניק
אולמי גוטניק
אולמי גוטניק
אולמי גוטניק
אולמי גוטניק
אולמי גוטניק
אולמי גוטניק
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
נשפי האופרה בע"מ
נשפי האופרה בע"מ
נשפי האופרה בע"מ
נשפי האופרה בע"מ
נשפי האופרה בע"מ
נשפי האופרה בע"מ
נשפי האופרה בע"מ
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו

פלגר
שפכים -פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
שפכים -אולמי גוטניק
אולמי גוטניק
אולמי גוטניק
שפכים -אולמי גוטניק
שפכים -אולמי גוטניק
אולמי גוטניק
אולמי גוטניק
שפכים -מאפה נאמן )אורות העיר(
מאפה נאמן )אורות העיר(
מאפה נאמן )אורות העיר(
מאפה נאמן )אורות העיר(
שפכים -מאפה נאמן )אורות העיר(
שפכים -מאפה נאמן )אורות העיר(
מאפה נאמן )אורות העיר(
מאפה נאמן )אורות העיר(
מאפה נאמן )אורות העיר(
מאפה נאמן )אורות העיר(
שפכים -נשפי האופרה
נשפי האופרה
נשפי האופרה
שפכים -נשפי האופרה
שפכים -נשפי האופרה
נשפי האופרה
נשפי האופרה
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו

YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00013
YA14/00007
YA14/00007
YA14/00007
YA14/00007
YA14/00007
YA14/00007
YA14/00007
DH14/10030
DH14/10030
DH14/10030
DH14/10030
DH14/10030
DH14/10030
DH14/10030
DH14/10030
DH14/10030
DH14/10030
YA14/00009
YA14/00009
YA14/00009
YA14/00009
YA14/00009
YA14/00009
YA14/00009
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-

104
<5
6.8
89
269
2940
1324
58
432
5.9
140
2497
3535
609
16
193
8.9
54.9
5.92
182
968
596
40
425
6.6
ראה רשימה
<0.05
0.1
<0.05
<0.25
0.07

21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014

מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
בית אבות משען
בית אבות משען
בית אבות משען
בית אבות משען

שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
שפכים -מושיקו
מושיקו
שפכים -מושיקו
מושיקו
מושיקו
מושיקו
שפכים -משען
משען
משען
שפכים -משען

YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00020
YA14/00014
YA14/00014
YA14/00014
YA14/00014

בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים

<0.005
73.2
<0.1
<0.02
<0.02
0.03
0.2
<0.03
4
<0.05
27.2
<0.03
0.04
86
<0.05
1.1
<0.02
12
<0.05
<0.05
6.5
<0.03
0.7
<0.02
<0.02
0.04
72
<5
6.9
64
103
1734
554
20

19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014

בית אבות משען
בית אבות משען
בית אבות משען
פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי

שפכים -משען
משען
משען
פז מבשרת ציון
שפכים -פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
שפכים -פז מבשרת ציון
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם

כלורידים )(Cl
YA14/00014
דיגום חטף/אקראי
YA14/00014
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00014
צח"כCOD-
DH14/10042
שמן מינרלי
DH14/10042
דיגום חטף/אקראי
DH14/10042
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10042
 EPA-8260,5035)DH14/10042לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA14/00025
כסף ) - (AgבICP-
YA14/00025
אלומיניום )- (AlבICP-
YA14/00025
ארסן ) - (AsבICP-
YA14/00025
בורון ) - (BבICP-
YA14/00025
בריום ) - (BaבICP-
YA14/00025
בריליום ) - (BeבICP-
YA14/00025
סידן ) - (CaבICP-
YA14/00025
קדמיום ) -(CdבICP-
YA14/00025
קובלט ) - (CoבICP-
YA14/00025
כרום ) - (CrבICP-
YA14/00025
נחושת ) - (CuבICP-
YA14/00025
ברזל ) - (FeבICP-
YA14/00025
כספית ) - (HgבICP-
YA14/00025
אשלגן ) - (KבICP-
YA14/00025
ליתיום ) - (LiבICP-
YA14/00025
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA14/00025
מנגן ) - (MnבICP-
YA14/00025
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA14/00025
נתרן ) - (NaבICP-
YA14/00025
ניקל ) - (NiבICP-
YA14/00025
זרחן ) - (PבICP-
YA14/00025
עופרת ) - (PbבICP-
YA14/00025
גופרית ) - (SבICP-
YA14/00025
אנטימון ) - (SbבICP-
YA14/00025
סלניום ) - (SeבICP-
YA14/00025
סיליקון ) - (SiבICP-
YA14/00025

179
6.6
151
26
6.6
0.48
ראה רשימה
<0.05
0.5
<0.05
<0.25
0.1
<0.005
151.7
<0.01
<0.02
0.05
0.05
4.8
<0.03
50.94
<0.05
30.5
0.2
<0.03
129.1
<0.05
2.4
<0.02
36.9
<0.05
<0.05
9.8

20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
20/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
19/01/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014

אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
אוליקה בתוך מרכז תחזוקה עירי
עידן הזהב
עידן הזהב
עידן הזהב
עידן הזהב
עידן הזהב
עידן הזהב
עידן הזהב
סונול מעוז ציון -מבשרת
סונול מעוז ציון -מבשרת
סונול מעוז ציון -מבשרת
סונול מעוז ציון -מבשרת
סונול מעוז ציון -מבשרת
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב

שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
הגידרבליקה תהזוקה עיריית י-ם
שפכים -הידראוליקה תחזוקה עיריית י-ם
הגידרבליקה תהזוקה עיריית י-ם
הגידרבליקה תהזוקה עיריית י-ם
הגידרבליקה תהזוקה עיריית י-ם
שפכים -עידן הזהב
עידן הזהב
עידן הזהב
שפכים -עידן הזהב
שפכים -עידן הזהב
עידן הזהב
עידן הזהב
דלק מבשרת הקטן
שפכים -דלק מבשרת הקטן
דלק מבשרת הקטן
דלק מבשרת הקטן
שפכים -דלק מבשרת הקטן
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב

בדיל ) - (SnבICP-
YA14/00025
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA14/00025
טיטניום ) - (TiבICP-
YA14/00025
ונדיום ) - (VבICP-
YA14/00025
אבץ ) - (ZnבICP-
YA14/00025
 YA14/00025מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA14/00025
דיגום חטף/אקראי
YA14/00025
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00025
 YA14/00025מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
YA14/00002
צח"כCOD-
YA14/00002
 YA14/00002מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA14/00002
כלורידים )(Cl
YA14/00002
דיגום חטף/אקראי
YA14/00002
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00002
צח"כCOD-
DH14/10040
שמן מינרלי
DH14/10040
דיגום חטף/אקראי
DH14/10040
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10040
 EPA-8260,5035)DH14/10040לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400045
כסף ) - (AgבICP-
YA1400045
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400045
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400045
בורון ) - (BבICP-
YA1400045
בריום ) - (BaבICP-
YA1400045
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400045
סידן ) - (CaבICP-
YA1400045
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400045
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400045
כרום ) - (CrבICP-
YA1400045
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400045
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400045

<0.05
0.7
<0.02
<0.02
0.1
514
30
6.4
457
182
1904
324
34
315
5.8
221
42
6.7
54
ראה רשימה
<0.05
2.9
<0.05
1.6
0.9
<0.005
100.3
<0.01
<0.02
0.04
2.2
30.6

11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014

דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
עץ הזית
עץ הזית

שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
שפכים -דוידוב
דוידוב
שפכים -דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
שפכים -סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
שפכים -סופר דרינק
שפכים -סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
שפכים -עץ הזית
שפכים -עץ הזית

YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
YA1400045
DH1410075
DH1410075
DH1410075
DH1410075
DH1410075
DH1410075
DH1410075
DH1410075
DH1410075
DH1410053
DH1410053

כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-

<0.03
253.4
<0.05
21.6
0.3
0.3
246.7
<0.05
44.4
0.09
26.5
0.5
<0.05
15.7
0.2
0.5
0.4
<0.02
3.5
1776
<5
7.06
1494
29
2
5
10
<5
61
5
10
<0.25
90

24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
25/02/2014
25/02/2014

עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
מסעדת טחונה
מסעדת טחונה
מסעדת טחונה
מסעדת טחונה
מסעדת טחונה
מסעדת טחונה
מסעדת טחונה
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
סונול המלמד
סונול המלמד

עץ זית
עץ זית
עץ זית
שפכים -עץ הזית
שפכים -עץ הזית
שפכים -עץ הזית
עץ זית
עץ זית
עץ זית
פז גבעת שאול
שפכים -פז גבעת שאול
פז גבעת שאול
שפכים -פז גבעת שאול
פז גבעת שאול
שפכים -פז גבעת שאול
שפכים  -מסעדת טחונה
מסעדת טחונה
מסעדת טחונה
שפכים  -מסעדת טחונה
שפכים  -מסעדת טחונה
מסעדת טחונה
מסעדת טחונה
שפכים -לאונרדו )נובוטל(
שפכים -לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
שפכים -לאונרדו )נובוטל(
שפכים -לאונרדו )נובוטל(
שפכים -לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
סונול המלמד
שפכים -סונול המלמד

צח"בBOD-
DH1410053
צח"כCOD-
DH1410053
 DH1410053מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410053
כלורידים )(Cl
DH1410053
דטרגנטים אניונים
DH1410053
דיגום חטף/אקראי
DH1410053
הגבה ) (pHבשטח
DH1410053
 DH1410053מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400061
שמן מינרלי
YA1400061
דיגום חטף/אקראי
YA1400061
SVOC EPA 8270
YA1400061
הגבה ) (pHבשטח
YA1400061
 EPA-8260,5035) YA1400061לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410132
צח"כCOD-
DH1410132
 DH1410132מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410132
כלורידים )(Cl
DH1410132
דיגום חטף/אקראי
DH1410132
הגבה ) (pHבשטח
DH1410132
בורון ) - (BבICP-
DH1410086
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410086
צח"בBOD-
DH1410086
צח"כCOD-
DH1410086
 DH1410086מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410086
כלורידים )(Cl
DH1410086
דטרגנטים אניונים
DH1410086
דיגום חטף/אקראי
DH1410086
הגבה ) (pHבשטח
DH1410086
 DH1410086מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400065
שמן מינרלי
YA1400065

1533
4450
527
80
163
4.2
5.8
504
299
18
לא התגלתה
7.3
10.1
261
10220
6032
895
531
6.9
<0.25
108
1100
3660
378
46
195
4.5
6.98
366
519
24

25/02/2014
25/02/2014
25/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
23/02/2014
23/02/2014
23/02/2014
23/02/2014
23/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
26/02/2014
26/02/2014

סונול המלמד
סונול המלמד
סונול המלמד
בראסרי
בראסרי
בראסרי
בראסרי
בראסרי
בראסרי
בראסרי
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת אבו גוש
מסעדת אבו גוש

סונול המלמד
סונול המלמד
שפכים -סונול המלמד
שפכים -בראסרי
בראסרי
בראסרי
שפכים -בראסרי
שפכים -בראסרי
בראסרי
בראסרי
שפכים -משכנות שאננים
שפכים -משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
שפכים -משכנות שאננים
שפכים -משכנות שאננים
שפכים -משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
דלק הגבעה הצרפתית
שפכים -דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
שפכים -דלק הגבעה הצרפתית
שפכים -מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
שפכים -מסעדת קולוני
שפכים -מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
שפכים  -מסעדת אבו גוש
מסעדת אבו גוש

דיגום חטף/אקראי
YA1400065
הגבה ) (pHבשטח
YA1400065
 EPA-8260,5035) YA1400065לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400069
צח"כCOD-
YA1400069
 YA1400069מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400069
כלורידים )(Cl
YA1400069
דיגום חטף/אקראי
YA1400069
הגבה ) (pHבשטח
YA1400069
בורון ) - (BבICP-
DH1410062
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410062
צח"בBOD-
DH1410062
צח"כCOD-
DH1410062
 DH1410062מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410062
כלורידים )(Cl
DH1410062
דטרגנטים אניונים
DH1410062
דיגום חטף/אקראי
DH1410062
הגבה ) (pHבשטח
DH1410062
 DH1410062מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
DH1410003
שמן מינרלי
DH1410003
דיגום חטף/אקראי
DH1410003
הגבה ) (pHבשטח
DH1410003
 EPA-8260,5035) DH1410003לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400070
צח"כCOD-
YA1400070
 YA1400070מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400070
כלורידים )(Cl
YA1400070
דיגום חטף/אקראי
YA1400070
הגבה ) (pHבשטח
YA1400070
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410128
צח"כCOD-
DH1410128

7
5.6
150
1743
442
186
174
6.3
<0.25
93
652
1286
555
24
165
2.6
7.22
428
157
22
7.2
21
206
6125
2323
201
225
7.1
134
4780

26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014

מסעדת אבו גוש
מסעדת אבו גוש
מסעדת אבו גוש
מסעדת אבו גוש
מסעדת אבו גוש
נוף ירושלים
נוף ירושלים
נוף ירושלים
נוף ירושלים
נוף ירושלים
נוף ירושלים
נוף ירושלים
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
גן החיות
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים

מסעדת אבו גוש
שפכים  -מסעדת אבו גוש
שפכים  -מסעדת אבו גוש
מסעדת אבו גוש
מסעדת אבו גוש
שפכים -אולמי נוף ים
אולמי נוף ים
אולמי נוף ים
שפכים -אולמי נוף ים
שפכים -אולמי נוף ים
אולמי נוף ים
אולמי נוף ים
שפכים  -גן חיות
גן החיות
גן החיות
שפכים  -גן חיות
גן החיות
שפכים  -גן חיות
גן החיות
שפכים  -גן חיות
שפכים  -גן חיות
שפכים  -גן חיות
שפכים  -גן חיות
שפכים  -גן חיות
שפכים  -גן חיות
שפכים  -גן חיות
גן החיות
גן החיות
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים

DH1410128
DH1410128
DH1410128
DH1410128
DH1410128
YA1400043
YA1400043
YA1400043
YA1400043
YA1400043
YA1400043
YA1400043
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400054
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
זרחן ) - (PבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
הגבה )(pH
כלורידים )(Cl
חנקן קילדהל )כ(N-
זרחן )כ(P-
ניטראט כNAS Method N-
ניטריט )כ(N-
חנקן כללי )כ(N-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-

2032
483
273
6
208
2285
647
113
269
7.8
92
6.4
146
65
379
21
106
7.45
184
69.9
6.6
<0.2
<0.002
69.9
3.4
ראה רשימה
<0.05
0.3
<0.05
0.5
0.1
<0.005

03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014

על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון

שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
שפכים -על גלגלים
על גלגלים
שפכים -על גלגלים
על גלגלים
על גלגלים
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון

YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400083
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085

סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-

62.8
<0.01
<0.02
<0.02
0.1
5.4
<0.03
17
<0.05
21.8
0.09
0.08
92.9
<0.05
10.2
<0.02
13
<0.05
<0.05
6.6
<0.05
0.6
<0.02
<0.02
0.2
48
45
28
ראה רשימה
<0.05
0.7
<0.05
2.5
0.5

03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014

עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
עצמון
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל

שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
שפכים -עצמון
עצמן
שפכים -עצמון
עצמן
עצמן
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל

YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400085
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094

בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-

<0.005
112.1
<0.01
<0.02
<0.02
0.5
17.5
<0.03
28.2
<0.05
18.2
0.3
0.4
85.1
0.05
5.4
0.021
25.4
0.08
<0.05
5.9
<0.05
0.5
0.02
<0.02
1.4
852
<5
492
ראה רשימה
<0.05
1.2
<0.05
7

03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014

ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי

שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
ליטל
שפכים -ליטל
ליטל
ליטל
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי

YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
YA1400094
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114

בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-

0.3
<0.005
113.7
<0.01
<0.02
<0.02
0.5
11.8
<0.03
90
0.1
35.2
0.3
0.8
299.6
<0.05
33.6
0.05
46.6
<0.05
<0.05
12.3
<0.05
0.8
<0.02
<0.02
1.6
284
20
193
ראה רשימה
<0.05
7.1
<0.05

03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014

פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
דלק תלפיות מזרח
דלק תלפיות מזרח

שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
דלק תלפיות מזרח
שפכים -דלק תלפיות מזרח

DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
DH1410114
YA1400093
YA1400093

בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
שמן מינרלי

0.5
0.6
<0.005
152.5
<0.01
<0.02
0.05
1
19.3
<0.03
20.3
0.07
36
0.2
0.2
395.3
0.06
92.9
0.3
22.6
<0.05
<0.05
11.5
<0.05
0.7
0.1
0.03
4.3
786
93
6.99
514
234
<5

03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014

דלק תלפיות מזרח
דלק תלפיות מזרח
דלק תלפיות מזרח
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים

דלק תלפיות מזרח
שפכים -דלק תלפיות מזרח
שפכים -דלק תלפיות מזרח
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים

דיגום חטף/אקראי
YA1400093
SVOC EPA 8270
YA1400093
 EPA-8260,5035) YA1400093לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
DH1410093
כסף ) - (AgבICP-
DH1410093
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410093
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410093
בורון ) - (BבICP-
DH1410093
בריום ) - (BaבICP-
DH1410093
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410093
סידן ) - (CaבICP-
DH1410093
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410093
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410093
כרום ) - (CrבICP-
DH1410093
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410093
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410093
כספית ) - (HgבICP-
DH1410093
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410093
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410093
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410093
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410093
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410093
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410093
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410093
זרחן ) - (PבICP-
DH1410093
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410093
גופרית ) - (SבICP-
DH1410093
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410093
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410093
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410093
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410093
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410093
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410093
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410093
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410093

לא התגלתה
<0.025
ראה רשימה
<0.05
0.4
<0.05
0.7
0.3
<0.005
136
<0.01
<0.02
<0.02
0.08
9
<0.03
24
0.09
23.7
0.2
<0.05
108
<0.05
20
<0.02
8.2
<0.05
<0.05
3.9
<0.03
0.6
<0.02
<0.02
0.3

04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
24/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014

מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מסעדת לבן במינימטק
מסעדת לבן במינימטק
מסעדת לבן במינימטק
מסעדת לבן במינימטק
מסעדת לבן במינימטק
מסעדת לבן במינימטק
מסעדת לבן במינימטק
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס

חברים
שפכים -חברים
חברים
חברים
חברים
שפכים -לבן בסינמטק
לבן
לבן
שפכים -לבן בסינמטק
שפכים -לבן בסינמטק
לבן
לבן
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
אומריקס
שפכים -אומריקס

DH1410093
DH1410093
DH1410093
DH1410093
DH1410093
YA1400071
YA1400071
YA1400071
YA1400071
YA1400071
YA1400071
YA1400071
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-

235
<5
5.23
219
323
7900
2491
726
358
6.2
ראה רשימה
<0.05
0.1
<0.05
<0.25
0.01
<0.005
9.6
<0.01
<0.02
<0.02
0.03
0.2
<0.03
43.4
<0.05
1.7
<0.05
<0.05
179
<0.05
0.5
1.2

19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014

אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש

שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
אומריקס
אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
אומריקס
אומריקס
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש

DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410049
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126

עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
SVOC EPA 8270
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-

<0.02
44
<0.05
<0.05
5.2
<0.03
0.02
<0.02
<0.02
0.09
3
15
10
<5
132
5
לא התגלתה
לא התגלתה
8.1
10
ראה רשימה
<0.050
0.2
<0.100
0.63
0.17
<0.005
81
<0.010
<0.020
<0.020
0.09
4.5
<0.030

26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014

מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מגדל נופים
מגדל נופים
מגדל נופים
מגדל נופים
מגדל נופים
מגדל נופים
מגדל נופים
חי
חי
חי
חי
חי

שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
מוסך הגוש
שפכים  -מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
מוסך הגוש
שפכים  -מגדל נופים
שפכים  -מגדל נופים
מגדל נופים
שפכים  -מגדל נופים
שפכים  -מגדל נופים
מגדל נופים
מגדל נופים
שפכים -אולמי חי
אולמי חי
אולמי חי
שפכים -אולמי חי
שפכים -אולמי חי

DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
DH1410126
YA1400057
YA1400057
YA1400057
YA1400057
YA1400057
YA1400057
YA1400057
YA1400051
YA1400051
YA1400051
YA1400051
YA1400051

אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl

13.3
<0.050
33
0.18
0.046
108
<0.050
7.5
<0.030
7
<0.050
<0.050
8.4
<0.050
0.63
<0.030
<0.030
0.3
92
<5
6.87
84
149
4380
1176
792
313
2049
151
370
190
<5
188

11/02/2014
11/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
26/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
27/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014

חי
חי
נעורה
נעורה
נעורה
נעורה
נעורה
נעורה
נעורה
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית ברט
בית ברט
בית ברט
בית ברט
בית ברט
בית ברט
בית ברט
פז המלך דוד
פז המלך דוד
פז המלך דוד
פז המלך דוד
פז המלך דוד
סונול -רמות אלון
סונול -רמות אלון
סונול -רמות אלון
סונול -רמות אלון
סונול -רמות אלון
מסעדת הרדיו הלני
מסעדת הרדיו הלני

אולמי חי
אולמי חי
שפכים  -מסעדת נעורה
מסעדת נעורה
מסעדת נעורה
שפכים  -מסעדת נעורה
שפכים  -מסעדת נעורה
מסעדת נעורה
מסעדת נעורה
שפכים  -בית הורים ע"ש ז.מוזס
שפכים  -בית הורים ע"ש ז.מוזס
בית הורים ע"ש ז.מוזס
שפכים  -בית הורים ע"ש ז.מוזס
שפכים  -בית הורים ע"ש ז.מוזס
בית הורים ע"ש ז.מוזס
בית הורים ע"ש ז.מוזס
שפכים -בית ברט
בית ברט
בית ברט
שפכים -בית ברט
שפכים -בית ברט
בית ברט
בית ברט
פז המלך דוד
שפכים -פז המלך דוד
פז המלך דוד
פז המלך דוד
שפכים -פז המלך דוד
סונול רמות אלון
שפכים -סונול רמות אלון
סונול רמות אלון
סונול רמות אלון
שפכים -סונול רמות אלון
שפכים -מסעדת הרדיו
מסעדת הרדיו

דיגום חטף/אקראי
YA1400051
הגבה ) (pHבשטח
YA1400051
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410124
צח"כCOD-
DH1410124
 DH1410124מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410124
כלורידים )(Cl
DH1410124
דיגום חטף/אקראי
DH1410124
הגבה ) (pHבשטח
DH1410124
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400062
צח"כCOD-
YA1400062
 YA1400062מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400062
כלורידים )(Cl
YA1400062
דיגום חטף/אקראי
YA1400062
 YA1400062מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400060
צח"כCOD-
YA1400060
 YA1400060מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400060
כלורידים )(Cl
YA1400060
דיגום חטף/אקראי
YA1400060
הגבה ) (pHבשטח
YA1400060
צח"כCOD-
DH1410064
שמן מינרלי
DH1410064
דיגום חטף/אקראי
DH1410064
הגבה ) (pHבשטח
DH1410064
 EPA-8260,5035) DH1410064לפי( MTBE
צח"כCOD-
DH1410083
שמן מינרלי
DH1410083
דיגום חטף/אקראי
DH1410083
הגבה ) (pHבשטח
DH1410083
 EPA-8260,5035) DH1410083לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410068
צח"כCOD-
DH1410068

7.6
72.4
264
100
15
151
7.5
172
765
381
29
180
748
221
979
141
36
276
7.4
530
18
7
27
325
10
6.7
0.04
145
962

13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
10/02/2014

מסעדת הרדיו הלני
מסעדת הרדיו הלני
מסעדת הרדיו הלני
מסעדת הרדיו הלני
מסעדת הרדיו הלני
אולמי פביליון
אולמי פביליון
אולמי פביליון
אולמי פביליון
אולמי פביליון
אולמי פביליון
אולמי פביליון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
בית חולים הדסה עין כרם

מסעדת הרדיו
שפכים -מסעדת הרדיו
שפכים -מסעדת הרדיו
מסעדת הרדיו
מסעדת הרדיו
שפכים -פביליון כנסים ואירועים
פביליון כנסים ואירועים
פביליון כנסים ואירועים
שפכים -פביליון כנסים ואירועים
שפכים -פביליון כנסים ואירועים
פביליון כנסים ואירועים
פביליון כנסים ואירועים
סונול גן הפעמון
שפכים -סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
שפכים -סונול גן הפעמון
שפכים -זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
שפכים -זאפה ירושלים
שפכים -זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
שפכים-מכבסות מכבסות צימברג
שפכים-מכבסות מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
שפכים-מכבסות מכבסות צימברג
שפכים-מכבסות מכבסות צימברג
שפכים-מכבסות מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
שפכים-מכבסות מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם

 DH1410068מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410068
כלורידים )(Cl
DH1410068
דיגום חטף/אקראי
DH1410068
הגבה ) (pHבשטח
DH1410068
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400078
צח"כCOD-
YA1400078
 YA1400078מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400078
כלורידים )(Cl
YA1400078
דיגום חטף/אקראי
YA1400078
הגבה ) (pHבשטח
YA1400078
צח"כCOD-
YA1400073
שמן מינרלי
YA1400073
דיגום חטף/אקראי
YA1400073
הגבה ) (pHבשטח
YA1400073
 EPA-8260,5035) YA1400073לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400079
צח"כCOD-
YA1400079
 YA1400079מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400079
כלורידים )(Cl
YA1400079
דיגום חטף/אקראי
YA1400079
הגבה ) (pHבשטח
YA1400079
בורון ) - (BבICP-
DH14/10032
נתרן ) - (NaבICP-
DH14/10032
 DH14/10032מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
DH14/10032
סולפידים )כ(S-
DH14/10032
דטרגנטים אניונים
DH14/10032
דיגום חטף/אקראי
DH14/10032
VOC's - EPA 8260
DH14/10032
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10032
 DH14/10032מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
YA1400044

169
80
315
7
65
137
35
70
158
7.8
652
16
7.1
175
167
7255
3111
26
270
6.2
<0.25
136
88
158
<0.1
6.3
לא התגלתה
8.7
25
ראה רשימה

10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014

בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם

שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם

YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044

כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl

<0.05
0.1
<0.05
0.25
0.1
<0.005
64.7
<0.01
<0.02
<0.02
0.1
0.5
<0.03
39.7
<0.05
25.8
0.03
<0.03
134.5
<0.05
8.7
<0.02
22.8
<0.05
<0.05
6.7
<0.05
0.7
<0.02
<0.02
0.2
781
1231
526
238

10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014

בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק

שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
שפכים -בית חולים הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק

YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400044
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064

דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-

4.25
לא התגלתה
7.76
490
ראה רשימה
<0.05
0.1
<0.05
<0.25
0.08
<0.005
71.6
<0.01
<0.02
<0.02
0.1
0.9
<0.03
33.8
<0.05
29
<0.03
<0.03
163.7
<0.05
5.7
<0.02
20.9
<0.05
<0.05
6.6
<0.05
0.8
<0.02

06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014

בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים שערי צדק
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג

שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג

YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400064
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056

ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-

<0.02
0.1
473
950
339
230
3.2
7.43
318
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.07
<0.005
74.8
<0.01
<0.02
<0.02
0.05
0.5
<0.03
44.6
<0.05
30.3
0.035
<0.03
342.3
<0.05
5.6
<0.02
18.3
<0.05

10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014

בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק

שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
בי"ח הרצוג
בי"ח הרצוג
בי"ח הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
בי"ח הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
בי"ח הרצוג
בי"ח הרצוג
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק

YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400056
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052

סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-

<0.05
5.5
<0.05
0.7
<0.02
<0.02
0.1
958
2370
632
623
3.8
לא התגלתה
7.41
588
ראה רשימה
<0.05
0.5
<0.05
0.4
0.4
<0.005
79.9
<0.01
<0.02
<0.02
0.3
9.2
<0.03
18.9
<0.05
23.4
0.1
0.1

11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
11/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014

אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי

שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
שפכים -אוטוויק
אוטוויק
שפכים -אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי

YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400052
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053
YA1400053

נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-

169.5
<0.05
10.4
<0.02
13.2
<0.05
<0.05
10.3
<0.05
0.7
0.03
<0.02
0.5
124
<5
6.9
124
ראה רשימה
<0.05
0.3
<0.05
0.4
0.4
<0.005
82
<0.01
<0.02
<0.02
0.07
5
<0.03
13.8
<0.05
30.6

13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
10/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014

גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
סונול גינות סחרוב
סונול גינות סחרוב
סונול גינות סחרוב
סונול גינות סחרוב
סונול גינות סחרוב
סונול גינות סחרוב
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ

שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
גדעון לוי
שפכים -גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
סונול גינות סחרוב-הבירה
שפכים -סונול גינות סחרוב -הבירה
סונול גינות סחרוב-הבירה
שפכים -סונול גינות סחרוב -הבירה
סונול גינות סחרוב-הבירה
שפכים -סונול גינות סחרוב -הבירה
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס

מנגן ) - (MnבICP-
YA1400053
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400053
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400053
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400053
זרחן ) - (PבICP-
YA1400053
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400053
גופרית ) - (SבICP-
YA1400053
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400053
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400053
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400053
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400053
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400053
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400053
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400053
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400053
 YA1400053מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400053
דיגום חטף/אקראי
YA1400053
 YA1400053מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
YA1400055
צח"כCOD-
שמן מינרלי
YA1400055
דיגום חטף/אקראי
YA1400055
SVOC EPA 8270
YA1400055
הגבה ) (pHבשטח
YA1400055
 EPA-8260,5035) YA1400055לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400075
כסף ) - (AgבICP-
YA1400075
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400075
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400075
בורון ) - (BבICP-
YA1400075
בריום ) - (BaבICP-
YA1400075
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400075
סידן ) - (CaבICP-
YA1400075
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400075
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400075

0.1
0.06
105.5
<0.05
9.3
<0.02
8.2
<0.05
<0.05
10.6
<0.05
0.7
<0.02
<0.02
0.2
178
<5
78
1802
<5
לא התגלתה
7.8
0.06
ראה רשימה
<0.05
0.2
<0.05
0.5
0.1
<0.005
53.9
<0.01
<0.02

06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
06/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014

קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
סיגמא
סיגמא
סיגמא

שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
קרסו מוטורס
שפכים -קרסו מוטורס
קרסו מוטורס
קרסו מוטורס
קרסו מוטורס
פז מוזאון ישראל
שפכים -פז מוזיאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
שפכים -פז מוזיאון ישראל
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P

כרום ) - (CrבICP-
YA1400075
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400075
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400075
כספית ) - (HgבICP-
YA1400075
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400075
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400075
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400075
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400075
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400075
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400075
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400075
זרחן ) - (PבICP-
YA1400075
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400075
גופרית ) - (SבICP-
YA1400075
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400075
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400075
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400075
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400075
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400075
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400075
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400075
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400075
 YA1400075מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400075
דיגום חטף/אקראי
YA1400075
הגבה ) (pHבשטח
YA1400075
 YA1400075מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400063
שמן מינרלי
YA1400063
דיגום חטף/אקראי
YA1400063
הגבה ) (pHבשטח
YA1400063
 EPA-8260,5035) YA1400063לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
DH1410077
כסף ) - (AgבICP-
DH1410077
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410077

<0.02
0.1
6.7
<0.03
13.5
<0.05
6.1
0.1
<0.03
47.9
<0.05
4.5
<0.02
7.2
<0.05
<0.05
7.1
<0.05
0.22
<0.02
<0.02
0.1
135
<5
7.2
95
385
34
7
7.3
ראה רשימה
<0.05
0.07

18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014

סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא

שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P

DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077
DH1410077

ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl

<0.05
<0.25
0.03
<0.005
23
<0.01
<0.02
<0.02
0.03
0.3
<0.03
8.8
<0.05
7.2
<0.05
<0.05
146
<0.05
5.9
1.3
<0.02
16.6
<0.05
<0.05
3.8
<0.03
0.2
<0.02
<0.02
0.3
154
288
47
<5
249

18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014

סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סונול מלחה
סונול מלחה
סונול מלחה
סונול מלחה
סונול מלחה
סונול מלחה
בליקר בייקרי מרכז העיר
בליקר בייקרי מרכז העיר
בליקר בייקרי מרכז העיר
בליקר בייקרי מרכז העיר
בליקר בייקרי מרכז העיר
בליקר בייקרי מרכז העיר
בליקר בייקרי מרכז העיר
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P

סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סונול סניף גונן
שפכים -סונול סניף גונן
סונול סניף גונן
שפכים -סונול סניף גונן
סונול סניף גונן
שפכים -סונול סניף גונן
שפכים -בליקר בייקרי
בליקר בייקרי
בליקר בייקרי
שפכים -בליקר בייקרי
שפכים -בליקר בייקרי
בליקר בייקרי
בליקר בייקרי
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא

חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410077
דיגום חטף/אקראי
DH1410077
SVOC EPA 8270
DH1410077
הגבה ) (pHבשטח
DH1410077
 DH1410077מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400066
שמן מינרלי
YA1400066
דיגום חטף/אקראי
YA1400066
SVOC EPA 8270
YA1400066
הגבה ) (pHבשטח
YA1400066
 EPA-8260,5035) YA1400066לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410085
צח"כCOD-
DH1410085
 DH1410085מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410085
כלורידים )(Cl
DH1410085
דיגום חטף/אקראי
DH1410085
הגבה ) (pHבשטח
DH1410085
סריקת מתכות בICP-
DH1410076
כסף ) - (AgבICP-
DH1410076
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410076
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410076
בורון ) - (BבICP-
DH1410076
בריום ) - (BaבICP-
DH1410076
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410076
סידן ) - (CaבICP-
DH1410076
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410076
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410076
כרום ) - (CrבICP-
DH1410076
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410076
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410076
כספית ) - (HgבICP-
DH1410076
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410076
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410076
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410076

78.4
לא התגלתה
7.81
41
210
16
לא התגלתה
7.4
0.48
75
680
470
187
148
7.3
ראה רשימה
<0.05
0.2
<0.05
0.1
0.07
<0.005
74.8
<0.01
<0.02
<0.02
0.05
0.7
<0.03
23
<0.05
27.5

18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
17/02/2014

סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
בית אליסיה
בית אליסיה
בית אליסיה
בית אליסיה
בית אליסיה
בית אליסיה
בית אליסיה
שוואקי מחזור מתכות

שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמה
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמה
סיגמה
סיגמה
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמה
סיגמה
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמה
סיגמה
שפכים -בית אליסיה
בית אליסיה
בית אליסיה
שפכים -בית אליסיה
שפכים -בית אליסיה
בית אליסיה
בית אליסיה
שפכים -שוואקי מחזור מתכות

DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
DH1410076
YA1400049
YA1400049
YA1400049
YA1400049
YA1400049
YA1400049
YA1400049
DH1410082

מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
SVOC EPA 8270
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-

0.03
<0.05
98
<0.05
3.3
2.1
<0.02
17
<0.05
<0.05
5.1
<0.03
0.8
<0.02
<0.02
0.3
34
96
28
<5
193
12.3
לא התגלתה
לא התגלתה
8.02
24
99
776
101
6
160
7.1
120

17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014

שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות

שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות

DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082

סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-

ראה רשימה
<0.050
1.3
<0.100
0.7
0.1
<0.005
209
<0.010
<0.020
<0.020
0.15
4.8
<0.030
48
0.077
12
0.25
0.048
120
<0.050
0.53
3.3
0.06
94
<0.050
<0.050
5.5
<0.050
0.51
0.052
<0.030
0.64
610
1716

17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014

שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין

שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין

DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410082
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-

874
<5
<5
207
3.6
13.4
ראה רשימה
<0.05
0.2
<0.05
<0.25
0.08
<0.005
68.4
<0.01
<0.02
0.05
0.05
0.6
<0.03
1538
<0.05
27
<0.05
<0.05
105
<0.05
1.1
0.5
<0.02
740
<0.05
<0.05
4.6

19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
19/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014

מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון

שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן

DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
DH1410071
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059

בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-

<0.03
0.7
<0.02
<0.02
0.8
3
3820
63
<5
138
1.1
7.51
52
ראה רשימה
<0.05
0.7
<0.05
3.3
0.2
<0.005
192.9
<0.01
<0.02
<0.02
0.2
34.6
<0.03
21.1
<0.05
27.5
0.4
0.04
149.1
<0.05

17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014

מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
מוסך צ'מפיון
תפארת בנים
תפארת בנים
תפארת בנים
תפארת בנים
תפארת בנים
תפארת בנים
תפארת בנים
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל

שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
צ'מפיון פולספגאן
שפכים -צ'מפיון פולספגאן
צ'מפיון פולספגאן
צ'מפיון פולספגאן
צ'מפיון פולספגאן
שפכים -תפארת בנים
תפארת בנים
תפארת בנים
שפכים -תפארת בנים
שפכים -תפארת בנים
תפארת בנים
תפארת בנים
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(

YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400059
YA1400041
YA1400041
YA1400041
YA1400041
YA1400041
YA1400041
YA1400041
YA1400074
YA1400074
YA1400074
YA1400074
YA1400074
YA1400074
YA1400074
YA1400074
YA1400074
YA1400074
YA1400074
YA1400074

זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-

18.1
<0.02
5.8
<0.05
<0.05
6.4
<0.05
0.6
<0.02
<0.02
0.5
115
14
6.1
92
137
2635
1562
12
226
7.7
ראה רשימה
<0.050
0.85
<0.100
7.6
0.19
<0.005
82
<0.010
<0.020
0.027
0.5

17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
17/02/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014

כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני

שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
כולמוביל )מרצדס(
שפכים -כולמוביל )מרצדס(
כולמוביל )מרצדס(
כולמוביל )מרצדס(
כולמוביל )מרצדס(
פז פסגת זאב
שפכים-פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
שפכים-פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
שפכים-פז פסגת זאב
שפכים -אמריקן קולוני
שפכים -אמריקן קולוני
אמירקו לולוני
אמירקו לולוני

ברזל ) - (FeבICP-
YA1400074
כספית ) - (HgבICP-
YA1400074
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400074
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400074
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400074
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400074
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400074
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400074
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400074
זרחן ) - (PבICP-
YA1400074
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400074
גופרית ) - (SבICP-
YA1400074
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400074
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400074
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400074
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400074
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400074
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400074
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400074
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400074
 YA1400074מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400074
דיגום חטף/אקראי
YA1400074
הגבה ) (pHבשטח
YA1400074
 YA1400074מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
DH14/10036
שמן מינרלי
DH14/10036
דיגום חטף/אקראי
DH14/10036
SVOC EPA 8270
DH14/10036
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10036
 EPA-8260,5035)DH14/10036לפי( MTBE
בורון ) - (BבICP-
DH1410089
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410089
צח"בBOD-
DH1410089
צח"כCOD-
DH1410089

2.2
<0.030
38
0.074
20
0.046
0.053
295
<0.050
2.8
<0.030
50
<0.050
<0.050
9.9
<0.050
0.5
0.036
0.058
0.56
357
12
8.04
194
215
<5
לא התגלתה
6.97
3.78
<0.25
79.5
1052
1520

03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
03/03/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014

אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים

אמירקו לולוני
שפכים -אמריקן קולוני
שפכים -אמריקן קולוני
שפכים -אמריקן קולוני
אמירקו לולוני
אמירקו לולוני
סונול עטרות
שפכים-סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
שפכים-סונול עטרות
פז הר החוצבים
שפכים-פז הר החוצבים
פז הר החוצבים
פז הר החוצבים
שפכים-פז הר החוצבים
דלק נווה יעקוב
שפכים-דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקוב
שפכים-דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקוב
שפכים-דלק נווה יעקב
שפכים-קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
שפכים-קניון מלחה ירושלים
שפכים-קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים

 DH1410089מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410089
כלורידים )(Cl
DH1410089
דטרגנטים אניונים
DH1410089
דיגום חטף/אקראי
DH1410089
 DH1410089מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
DH14/10034
שמן מינרלי
DH14/10034
דיגום חטף/אקראי
DH14/10034
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10034
 EPA-8260,5035)DH14/10034לפי( MTBE
צח"כCOD-
DH14/10015
שמן מינרלי
DH14/10015
דיגום חטף/אקראי
DH14/10015
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10015
 EPA-8260,5035)DH14/10015לפי( MTBE
צח"כCOD-
DH14/10024
שמן מינרלי
DH14/10024
דיגום חטף/אקראי
DH14/10024
SVOC EPA 8270
DH14/10024
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10024
 EPA-8260,5035)DH14/10024לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
YA14/00001
צח"כCOD-
YA14/00001
 YA14/00001מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA14/00001
כלורידים )(Cl
YA14/00001
דיגום חטף/אקראי
YA14/00001
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00001
סריקת מתכות בICP-
DH14/10007
ארסן ) - (AsבICP-
DH14/10007
קדמיום ) -(CdבICP-
DH14/10007
כספית ) - (HgבICP-
DH14/10007
עופרת ) - (PbבICP-
DH14/10007
צח"בBOD-
DH14/10007

339
157
175
5.1
7.56
333
409
<5
6.84
0.14
465
<5
6.85
32
79
<5
לא התגלתה
7.11
0.92
148
1930
470
48
272
7.5
ראה רשימה
<0.05
<0.01
<0.03
<0.02
249

09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014

בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
בית חולים ביקור חולים
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קונדטוריית אמא
קונדטוריית אמא
קונדטוריית אמא
קונדטוריית אמא
קונדטוריית אמא
קונדטוריית אמא
קונדטוריית אמא
קונדטוריית אמא
קונדטוריית אמא
פז גילה
פז גילה
פז גילה
פז גילה
פז גילה
דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב

בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
שפכים-קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
שפכים-קייטרינג המזלג
שפכים-קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
שפכים-קונטוירת אמא
קונדיטורית אמא
קונדיטורית אמא
שפכים-קונטוירת אמא
שפכים-קונטוירת אמא
קונדיטורית אמא
קונדיטורית אמא
קונדיטורית אמא
קונדיטורית אמא
פז גילה
שפכים-פז גילה
פז גילה
פז גילה
שפכים-פז גילה
דור אלון גינות סחרוב
שפכים-דור אלון גינות סחרוב
דור אלון גינות סחרוב

צח"כCOD-
DH14/10007
 DH14/10007מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
DH14/10007
דטרגנטים אניונים
DH14/10007
דיגום חטף/אקראי
DH14/10007
VOC's - EPA 8260
DH14/10007
SVOC EPA 8270
DH14/10007
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10007
 DH14/10007מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
YA14/00037
צח"כCOD-
YA14/00037
 YA14/00037מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA14/00037
כלורידים )(Cl
YA14/00037
זרחן )כ(P-
YA14/00037
חנקן קלדהל )כ(N-
YA14/00037
דיגום חטף/אקראי
YA14/00037
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00037
נתרן ) - (NaבICP-
YA14/00035
צח"כCOD-
YA14/00035
 YA14/00035מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA14/00035
כלורידים )(Cl
YA14/00035
זרחן )כ(P-
YA14/00035
חנקן קלדהל )כ(N-
YA14/00035
דיגום חטף/אקראי
YA14/00035
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00035
צח"כCOD-
YA14/00031
שמן מינרלי
YA14/00031
דיגום חטף/אקראי
YA14/00031
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00031
 EPA-8260,5035)YA14/00031לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA14/00019
שמן מינרלי
YA14/00019
דיגום חטף/אקראי
YA14/00019

537
140
216
3.6
לא התגלתה
לא התגלתה
7.49
125
265
3882
1436
110
276
14.8
89.6
6.2
653
5037
1196
44
290
89.6
81.8
5.86
272
40
7.4
110
1800
<5
-

09/01/2014
09/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
12/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
09/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
08/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014

דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
עיר שלם
עיר שלם
עיר שלם
עיר שלם
עיר שלם
תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
הר תמיר
הר תמיר
הר תמיר
הר תמיר
הר תמיר
הר תמיר
הר תמיר
עלית
עלית
עלית
עלית
עלית
עלית
עלית
עלית
עלית
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס

דור אלון גינות סחרוב
שפכים-דור אלון גינות סחרוב
דלק עיר שלם
שפכים-דלק עיר שלם
דלק עיר שלם
דלק עיר שלם
שפכים-דלק עיר שלם
פז רמת אשכול
שפכים-פז רמת אשכול
פז רמת אשכול
פז רמת אשכול
שפכים-פז רמת אשכול
הר תמיר
שפכים-הר תמיר
הר תמיר
שפכים-הר תמיר
שפכים-הר תמיר
הר תמיר
שפכים-הר תמיר
שפכים-עלית לוי
שפכים-עלית לוי
שפכים-עלית לוי
שפכים-עלית לוי
שפכים-עלית לוי
עלית לבי
שפכים-עלית לוי
עלית לבי
עלית לבי
שפכים-יונידרס
שפכים-יונידרס
יונידרס
שפכים-יונידרס
שפכים-יונידרס
שפכים-יונידרס
יונידרס

הגבה ) (pHבשטח
YA14/00019
 EPA-8260,5035)YA14/00019לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA14/00029
שמן מינרלי
YA14/00029
דיגום חטף/אקראי
YA14/00029
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00029
 EPA-8260,5035)YA14/00029לפי( MTBE
צח"כCOD-
DH14/10038
שמן מינרלי
DH14/10038
דיגום חטף/אקראי
DH14/10038
הגבה ) (pHבשטח
DH14/10038
 EPA-8260,5035)DH14/10038לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA14/00034
שמן מינרלי
YA14/00034
דיגום חטף/אקראי
YA14/00034
VOC's - EPA 8260
YA14/00034
SVOC EPA 8270
YA14/00034
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00034
 EPA-8260,5035)YA14/00034לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA14/00030
ארסן ) - (AsבICP-
YA14/00030
קדמיום ) -(CdבICP-
YA14/00030
כספית ) - (HgבICP-
YA14/00030
עופרת ) - (PbבICP-
YA14/00030
 YA14/00030מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA14/00030
דיגום חטף/אקראי
YA14/00030
הגבה ) (pHבשטח
YA14/00030
בורון ) - (BבICP-
DH14/10031
נתרן ) - (NaבICP-
DH14/10031
 DH14/10031מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
DH14/10031
סולפידים )כ(S-
DH14/10031
דטרגנטים אניונים
DH14/10031
דיגום חטף/אקראי
DH14/10031

7.6
0.28
1791
32
8.1
11.2
485
<5
7.8
0.1
543
<5
לא התגלתה
לא התגלתה
7.9
<0.025
ראה רשימה
<0.05
<0.01
<0.03
<0.02
9
<5
7.2
<0.25
254
95
118
<0.1
5.7
-

14/01/2014
14/01/2014
14/01/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014

מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן

שפכים-יונידרס
יונידרס
יונידרס
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן

DH14/10031
DH14/10031
DH14/10031
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089
YA1400089

VOC's - EPA 8260
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-

לא התגלתה
8.7
58
ראה רשימה
<0.050
0.44
<0.100
<0.250
0.13
<0.005
44
<0.010
<0.020
<0.020
0.16
5.8
<0.030
5.7
<0.050
7.6
0.12
0.071
84
<0.050
39
<0.050
8
<0.050
<0.050
5.3
<0.050
0.18
<0.030
<0.030
0.4

25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014

אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
קניון הראל
קניון הראל
קניון הראל
קניון הראל
קניון הראל
קניון הראל
קניון הראל
פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
מכבסת אור  -ניקוי יבש
פז מאה שערים
פז מאה שערים
פז מאה שערים
פז מאה שערים
פז מאה שערים
דלק מבשרת
דלק מבשרת
דלק מבשרת
דלק מבשרת

אילן
שפכים  -אילן
אילן
אילן
אילן
שפכים -קניון הראל
קניון הראל
קניון הראל
שפכים -קניון הראל
קניון הראל
קניון הראל
קניון הראל
פז מבשרת ציון
שפכים -פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
פז מבשרת ציון
שפכים -פז מבשרת ציון
שפכים -מכבסת אור
שפכים -מכבסת אור
מכבסת אור
מכבסת אור
שפכים -מכבסת אור
שפכים -מכבסת אור
מכבסת אור
מכבסת אור
מכבסת אור
פז מאה שערים
שפכים  -פז מאה שערים
פז מאה שערים
פז מאה שערים
שפכים  -פז מאה שערים
דלק מבשרת החדש
שפכים -דלק מבשרת החדש
דלק מבשרת החדש
דלק מבשרת החדש

 YA1400089מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400089
דיגום חטף/אקראי
YA1400089
הגבה ) (pHבשטח
YA1400089
 YA1400089מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410240
צח"כCOD-
DH1410240
 DH1410240מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410240
כלורידים )(Cl
DH1410240
דיגום חטף/אקראי
DH1410240
הגבה ) (pHבשטח
DH1410240
צח"כCOD-
DH1410220
שמן מינרלי
DH1410220
דיגום חטף/אקראי
DH1410220
הגבה ) (pHבשטח
DH1410220
 EPA-8260,5035) DH1410220לפי( MTBE
בורון ) - (BבICP-
DH1410246
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410246
 DH1410246מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
DH1410246
סולפידים )כ(S-
DH1410246
דטרגנטים אניונים
DH1410246
דיגום חטף/אקראי
DH1410246
הגבה ) (pHבשטח
DH1410246
 DH1410246מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
DH1410231
שמן מינרלי
DH1410231
דיגום חטף/אקראי
DH1410231
הגבה ) (pHבשטח
DH1410231
 EPA-8260,5035) DH1410231לפי( MTBE
DH1410217
צח"כCOD-
שמן מינרלי
DH1410217
דיגום חטף/אקראי
DH1410217
הגבה ) (pHבשטח
DH1410217

232
12
6.85
182
193
1439
326
38
300
7.3
139
<5
6.2
22
<0.25
441
152
142
<0.1
6.3
9.6
117
201
12
8.5
11
692
12
6.9

09/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014

דלק מבשרת
דיגום מים
דיגום מים
סונול מעוז ציון -מבשרת
סונול מעוז ציון -מבשרת
סונול מעוז ציון -מבשרת
סונול מעוז ציון -מבשרת
סונול מעוז ציון -מבשרת
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים

שפכים -דלק מבשרת החדש
דיגום מים
דיגום מים
דלק מבשרת הקטן
שפכים -דלק מבשרת הקטן
דלק מבשרת הקטן
דלק מבשרת הקטן
שפכים -דלק מבשרת הקטן
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים

 EPA-8260,5035) DH1410217לפי( MTBE
כלורידים )(Cl
DH1410245
דיגום חטף/אקראי
DH1410245
צח"כCOD-
DH1410218
שמן מינרלי
DH1410218
דיגום חטף/אקראי
DH1410218
הגבה ) (pHבשטח
DH1410218
 EPA-8260,5035) DH1410218לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400241
כסף ) - (AgבICP-
YA1400241
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400241
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400241
בורון ) - (BבICP-
YA1400241
בריום ) - (BaבICP-
YA1400241
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400241
סידן ) - (CaבICP-
YA1400241
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400241
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400241
כרום ) - (CrבICP-
YA1400241
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400241
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400241
כספית ) - (HgבICP-
YA1400241
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400241
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400241
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400241
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400241
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400241
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400241
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400241
זרחן ) - (PבICP-
YA1400241
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400241
גופרית ) - (SבICP-
YA1400241
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400241
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400241
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400241

0.44
121
691
36
6.3
8.3
ראה רשימה
<0.050
0.1
<0.100
<0.250
0.06
<0.005
54
<0.010
<0.020
<0.020
0.03
0.14
<0.030
3
<0.050
20
<0.030
<0.030
50
<0.050
0.4
<0.030
9
<0.100
<0.100
3.6

05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014

קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות

שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
שפכים -קובי גירים
קובי גירים
שפכים -קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
קובי גירים
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות

YA1400241
YA1400241
YA1400241
YA1400241
YA1400241
YA1400241
YA1400241
YA1400241
YA1400241
YA1400241
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174

בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-

<0.100
0.4
<0.020
<0.020
0.09
54
<5
7.1
32
70
ראה רשימה
<0.050
4.5
<0.100
0.66
0.34
<0.005
309
<0.010
<0.020
<0.030
0.35
13
<0.030
27
0.14
20
0.36
<0.030
70
<0.050
2.8
1.7
0.2

02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014

שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר

שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר

DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
DH1410174
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205

גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-

39
<0.100
<0.100
17
<0.100
0.7
0.17
<0.050
2.3
220
848
452
<5
<5
89
18
22.4
7.12
117
ראה רשימה
<0.050
0.25
<0.100
0.9
0.2
<0.005
186
<0.010
<0.020
<0.020
0.17
40
<0.030
51

05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014

פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית

שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
שפכים -פלגר
פלגר
שפכים -פלגר
פלגר
פלגר
פלגר
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית

YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400205
YA1400208
YA1400208
YA1400208
YA1400208
YA1400208
YA1400208
YA1400208
YA1400208
YA1400208
YA1400208
YA1400208
YA1400208
YA1400208

ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-

<0.050
32
0.6
0.2
165
<0.050
44
<0.030
4
<0.100
<0.100
26
<0.100
0.7
<0.020
<0.020
0.26
187
22
5.6
158
ראה רשימה
<0.050
1
<0.100
2
0.3
<0.005
80
<0.010
<0.020
<0.020
0.37
25

05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014

המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב

שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
שפכים -המכונית
המכונית
שפכים -המכונית
המכונית
המכונית
המכונית
דלק נווה יעקוב
שפכים  -דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקוב
דלק נווה יעקוב
שפכים  -דלק נווה יעקב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב

כספית ) - (HgבICP-
YA1400208
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400208
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400208
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400208
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400208
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400208
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400208
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400208
זרחן ) - (PבICP-
YA1400208
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400208
גופרית ) - (SבICP-
YA1400208
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400208
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400208
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400208
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400208
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400208
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400208
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400208
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400208
 YA1400208מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400208
דיגום חטף/אקראי
YA1400208
הגבה ) (pHבשטח
YA1400208
 YA1400208מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
DH1410194
שמן מינרלי
DH1410194
דיגום חטף/אקראי
DH1410194
הגבה ) (pHבשטח
DH1410194
 EPA-8260,5035) DH1410194לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400210
כסף ) - (AgבICP-
YA1400210
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400210
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400210
בורון ) - (BבICP-
YA1400210
בריום ) - (BaבICP-
YA1400210

<0.030
7
<0.050
23
0.2
<0.050
76
<0.050
0.6
<0.030
10
<0.100
<0.100
6
<0.100
0.5
<0.020
<0.020
0.65
133
28
4.9
114
139
8
6.2
<0.025
ראה רשימה
<0.050
2
<0.100
1
0.8

05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014

יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
סונול -רמות אלון
סונול -רמות אלון
סונול -רמות אלון
סונול -רמות אלון

שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
שפכים -יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
יואב שירותי רכב
סונול רמות אלון
שפכים  -סונול רמת אלון
סונול רמות אלון
שפכים  -סונול רמת אלון

בריליום ) - (BeבICP-
YA1400210
סידן ) - (CaבICP-
YA1400210
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400210
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400210
כרום ) - (CrבICP-
YA1400210
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400210
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400210
כספית ) - (HgבICP-
YA1400210
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400210
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400210
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400210
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400210
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400210
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400210
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400210
זרחן ) - (PבICP-
YA1400210
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400210
גופרית ) - (SבICP-
YA1400210
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400210
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400210
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400210
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400210
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400210
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400210
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400210
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400210
 YA1400210מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400210
דיגום חטף/אקראי
YA1400210
הגבה ) (pHבשטח
YA1400210
 YA1400210מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
DH1410243
שמן מינרלי
DH1410243
דיגום חטף/אקראי
DH1410243
 EPA-8260,5035) DH1410243לפי( MTBE

<0.005
108
<0.010
<0.020
0.03
0.6
26
<0.030
44
0.06
26
0.3
0.3
220
<0.050
51
0.1
15
<0.100
<0.100
15
<0.100
0.6
0.05
<0.020
1.7
163
80
5.8
154
789
18
0.07

30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014

רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא

שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
רפא
רפא

DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208
DH1410208

סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-

ראה רשימה
<0.050
0.93
<0.100
0.3
<0.020
<0.005
7
<0.010
<0.020
<0.020
0.05
0.066
<0.030
30
<0.050
1.9
<0.030
<0.030
87
<0.050
6
5
<0.030
6
<0.050
<0.050
3.5
<0.050
0.025
0.03
<0.020
0.1
131
297

30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014

רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא

רפא
שפכים  -רפא
רפא
רפא
רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
שפכים  -רפא
רפא
רפא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא

 DH1410208מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410208
כלורידים )(Cl
DH1410208
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410208
דיגום חטף/אקראי
DH1410208
VOC's - EPA 8260
DH1410208
SVOC EPA 8270
DH1410208
 -GC/Head Space ) DH1410208ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410208
 DH1410208מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
DH1410235
כסף ) - (AgבICP-
DH1410235
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410235
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410235
בורון ) - (BבICP-
DH1410235
בריום ) - (BaבICP-
DH1410235
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410235
סידן ) - (CaבICP-
DH1410235
DH1410235
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410235
כרום ) - (CrבICP-
DH1410235
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410235
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410235
כספית ) - (HgבICP-
DH1410235
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410235
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410235
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410235
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410235
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410235
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410235
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410235
זרחן ) - (PבICP-
DH1410235
זרחן ) - (PבICP-
DH1410235
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410235
גופרית ) - (SבICP-
DH1410235

12
<5
82
3.9
לא התגלו
לא התגלו
<0.05
8.83
0
ראה רשימה
<0.050
0.57
<0.100
<0.250
0.055
<0.005
43
<0.010
<0.020
<0.020
0.044
2.7
<0.030
9
<0.050
17
0.05
<0.030
66
<0.050
4.2
3.2
<0.030
13

30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014

סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין

שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
שפכים  -סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
סיגמא
סיגמא
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין

אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410235
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410235
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410235
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410235
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410235
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410235
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410235
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410235
צח"בBOD-
DH1410235
DH1410235
צח"כCOD-
 DH1410235מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410235
כלורידים )(Cl
DH1410235
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410235
דיגום חטף/אקראי
DH1410235
SVOC EPA 8270
DH1410235
 -GC/Head Space ) DH1410235ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410235
 DH1410235מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
DH1410161
כסף ) - (AgבICP-
DH1410161
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410161
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410161
בורון ) - (BבICP-
DH1410161
בריום ) - (BaבICP-
DH1410161
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410161
סידן ) - (CaבICP-
DH1410161
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410161
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410161
כרום ) - (CrבICP-
DH1410161
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410161
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410161
כספית ) - (HgבICP-
DH1410161
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410161
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410161

<0.050
<0.050
4
<0.050
0.27
<0.020
<0.020
0.21
307
645
88
<5
145
36.4
לא התגלו
30
7.3
73
ראה רשימה
<0.050
0.34
<0.100
<0.250
0.055
<0.005
47
<0.010
<0.020
0.023
0.04
1
<0.030
47
<0.050

30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
21/07/2014
21/07/2014

מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
לביא
לביא

שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
שפכים  -מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
שפכים -מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
שפכים -מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
מסעדת קולוני
שפכים -לביא
שפכים -לביא

מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410161
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410161
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410161
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410161
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410161
זרחן ) - (PבICP-
DH1410161
זרחן ) - (PבICP-
DH1410161
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410161
גופרית ) - (SבICP-
DH1410161
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410161
DH1410161
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410161
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410161
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410161
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410161
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410161
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410161
צח"כCOD-
DH1410161
 DH1410161מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410161
כלורידים )(Cl
DH1410161
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410161
דיגום חטף/אקראי
DH1410161
 -GC/Head Space ) DH1410161ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410161
 DH1410161מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400230
צח"כCOD-
YA1400230
 YA1400230מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400230
כלורידים )(Cl
YA1400230
דיגום חטף/אקראי
YA1400230
הגבה ) (pHבשטח
YA1400230
סריקת מתכות בICP-
YA1400230
כסף ) - (AgבICP-
YA1400230

19
0.03
<0.030
147
<0.050
11
2.4
<0.030
30
<0.050
<0.050
3.5
<0.050
0.32
<0.020
<0.020
1.9
7220
181
10
285
6.7
0.51
6.8
73
95
2190
234
94
163
6.5
ראה רשימה
<0.050

21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
30/06/2014

לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
לביא
סיגמא C.G.M.P

שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
שפכים -לביא
לביא
שפכים -לביא
לביא
לביא
לביא
שפכים  -סיגמא אולדריץ'

YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
YA1400230
DH1410236

אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-

1.6
<0.100
1.7
0.29
<0.005
83
<0.010
<0.020
<0.020
0.2
18
<0.030
19
<0.050
24
0.26
0.28
89
<0.050
<0.030
13
<0.050
<0.050
8
<0.050
0.43
<0.020
<0.020
0.85
185
<5
5
175
ראה רשימה

30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014

סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P

שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P

DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236
DH1410236

כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

<0.050
0.24
<0.100
<0.250
0.034
<0.005
28
<0.010
<0.020
<0.2020
0.04
0.14
<0.030
4
<0.050
10
<0.030
<0.030
110
<0.050
0.8
1.3
<0.030
15
<0.050
<0.050
4.4
<0.050
0.17
<0.020
<0.020
0.15
76
227
58

30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014

סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב

שפכים  -סיגמא אולדריץ'
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
שפכים  -סיגמא אולדריץ'
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב

שמן מינרלי
DH1410236
כלורידים )(Cl
DH1410236
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410236
דיגום חטף/אקראי
DH1410236
VOC's - EPA 8260
DH1410236
SVOC EPA 8270
DH1410236
 -GC/Head Space ) DH1410236ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410236
 DH1410236מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
YA1400207
כסף ) - (AgבICP-
YA1400207
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400207
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400207
בורון ) - (BבICP-
YA1400207
בריום ) - (BaבICP-
YA1400207
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400207
סידן ) - (CaבICP-
YA1400207
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400207
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400207
כרום ) - (CrבICP-
YA1400207
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400207
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400207
כספית ) - (HgבICP-
YA1400207
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400207
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400207
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400207
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400207
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400207
YA1400207
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400207
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400207
גופרית ) - (SבICP-
YA1400207
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400207
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400207
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400207

<5
139
7.3
לא התגלו
לא התגלו
<0.05
7.75
57
ראה רשימה
<0.05
1.5
<0.05
1.9
1.1
<0.005
79.5
<0.01
<0.02
0.03
0.7
32.5
<0.03
185.6
0.053
22.5
0.4
1
190.9
0.04
0.06
27.5
0.2
<0.05
11.1

07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014

מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס

שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
מיכה את יואב
שפכים -מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
מיכה את יואב
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס

YA1400207
YA1400207
YA1400207
YA1400207
YA1400207
YA1400207
YA1400207
YA1400207
YA1400207
YA1400207
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215
DH1410215

בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-

<0.05
0.4
0.09
<0.02
1.6
345
6
5.26
182
ראה רשימה
<0.050
0.22
<0.100
<0.250
<0.020
<0.005
13
<0.010
<0.020
<0.020
0.24
0.14
<0.030
6.2
<0.050
3.4
<0.030
<0.030
153
<0.050
0.16
0.2
<0.030
16

18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
18/06/2014

אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
סלווה פוד קומפני 2002
סלווה פוד קומפני 2002
סלווה פוד קומפני 2002
סלווה פוד קומפני 2002
סלווה פוד קומפני 2002
סלווה פוד קומפני 2002
סלווה פוד קומפני 2002
סלווה פוד קומפני 2002
סלווה פוד קומפני 2002
פז המלך דוד
פז המלך דוד
פז המלך דוד
פז המלך דוד
פז המלך דוד
תחנת דלק פז רמת אשכול

שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
אומריקס
אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
שפכים  -אומריקס
אומריקס
אומריקס
שפכים -אלמדאאין למוצרי מזון בע"מ
אלמדאאין למוצרי מזון בע"ם
אלמדאאין למוצרי מזון בע"ם
אלמדאאין למוצרי מזון בע"ם
אלמדאאין למוצרי מזון בע"ם
שפכים -אלמדאאין למוצרי מזון בע"מ
שפכים -אלמדאאין למוצרי מזון בע"מ
אלמדאאין למוצרי מזון בע"ם
אלמדאאין למוצרי מזון בע"ם
פז המלך דוד
שפכים  -פז המלך דוד
פז המלך דוד
פז המלך דוד
שפכים  -פז המלך דוד
פז רמת אשכול

אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410215
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410215
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410215
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410215
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410215
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410215
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410215
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410215
צח"בBOD-
DH1410215
DH1410215
צח"כCOD-
 DH1410215מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410215
כלורידים )(Cl
DH1410215
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410215
דיגום חטף/אקראי
DH1410215
VOC's - EPA 8260
DH1410215
SVOC EPA 8270
DH1410215
 -GC/Head Space ) DH1410215ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410215
 DH1410215מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410195
זרחן ) - (PבICP-
DH1410195
צח"בBOD-
DH1410195
צח"כCOD-
DH1410195
 DH1410195מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410195
כלורידים )(Cl
DH1410195
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410195
דיגום חטף/אקראי
DH1410195
צח"כCOD-
DH1410230
שמן מינרלי
DH1410230
דיגום חטף/אקראי
DH1410230
הגבה ) (pHבשטח
DH1410230
 EPA-8260,5035) DH1410230לפי( MTBE
צח"כCOD-
DH1410209

<0.050
<0.050
5
<0.050
0.052
<0.020
<0.020
0.1
8.4
33
3
<5
147
1.1
לא התגלו
לא התגלו
<0.05
8.65
0
310
8.3
492
771
235
40
538
29.7
4845
84
8.4
<0.025
592

18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014

תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
מסעדת אמא
מסעדת אמא
מסעדת אמא
מסעדת אמא
מסעדת אמא
מסעדת אמא
מסעדת אמא
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(

שפכים  -פז רמת אשכול
פז רמת אשכול
פז רמת אשכול
שפכים  -פז רמת אשכול
שפכים  -מסעדת אמא
מסעדת אמא
מסעדת אמא
שפכים  -מסעדת אמא
מסעדת אמא
מסעדת אמא
מסעדת אמא
פז פסגת זאב
שפכים  -פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
שפכים  -פז פסגת זאב
שפכים  -מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
שפכים  -מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
מכבסת פלייס
שפכים -רימונים )לשעבר שלום(
שפכים -רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
שפכים -רימונים )לשעבר שלום(
שפכים -רימונים )לשעבר שלום(
שפכים -רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(

שמן מינרלי
DH1410209
דיגום חטף/אקראי
DH1410209
הגבה ) (pHבשטח
DH1410209
 EPA-8260,5035) DH1410209לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410232
צח"כCOD-
DH1410232
 DH1410232מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410232
כלורידים )(Cl
DH1410232
דיגום חטף/אקראי
DH1410232
הגבה ) (pHבשטח
DH1410232
צח"כCOD-
DH1410206
שמן מינרלי
DH1410206
דיגום חטף/אקראי
DH1410206
הגבה ) (pHבשטח
DH1410206
 EPA-8260,5035) DH1410206לפי( MTBE
בורון ) - (BבICP-
DH1410226
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410226
 DH1410226מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
DH1410226
סולפידים )כ(S-
DH1410226
דטרגנטים אניונים
DH1410226
דיגום חטף/אקראי
DH1410226
VOC's - EPA 8260
DH1410226
הגבה ) (pHבשטח
DH1410226
 DH1410226מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
YA1400200
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400200
צח"בBOD-
YA1400200
צח"כCOD-
YA1400200
 YA1400200מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400200
כלורידים )(Cl
YA1400200
דטרגנטים אניונים
YA1400200
דיגום חטף/אקראי
YA1400200

36
7.6
<0.025
237
2883
1072
104
379
6.1
309
<5
7
7.2
<0.250
417
99
145
<0.1
7
לא התגלו
10.2
75
<0.25
70
710
931
209
30
154
3
-

27/05/2014
27/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014

רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
יקבי שמשון
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
דגת הים
דגת הים
דגת הים

רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
שפכים -יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
שפכים -יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
שפכים -יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
יקבי ירושלים )לשעבר שמשון(
שפכים -שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שפכים -שלגל
שפכים -שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שפכים -מכבסת הלבונה
שפכים -מכבסת הלבונה
מכבסות הלבנות
שפכים -מכבסת הלבונה
שפכים -מכבסת הלבונה
שפכים -מכבסת הלבונה
מכבסות הלבנות
שפכים -מכבסת הלבונה
מכבסות הלבנות
מכבסות הלבנות
שפכים -דגת הים
דגת הים
דגת הים

YA1400200
YA1400200
DH1410200
DH1410200
DH1410200
DH1410200
DH1410200
DH1410200
DH1410200
DH1410200
DH1410200
DH1410200
DH1410205
DH1410205
DH1410205
DH1410205
DH1410205
DH1410205
DH1410205
DH1410205
DH1410205
DH1410205
YA1400191
YA1400191
YA1400191
YA1400191
YA1400191
YA1400191
YA1400191
YA1400191
YA1400191
YA1400191
YA1400193
YA1400193
YA1400193

הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
זרחן ) - (PבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
זרחן ) - (PבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
זרחן ) - (PבICP-
צח"בBOD-

7.24
207
343
10.1
10950
17780
449
24
108
31.4
6.34
216
5.9
1628
2634
176
12
280
40.3
6.38
<0.25
40
10
112
<0.1
4.85
לא התגלו
7.7
10
141
3.3
163

26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014

דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מסעדת החצר
מסעדת החצר
מסעדת החצר
מסעדת החצר
מסעדת החצר
מסעדת החצר
מסעדת החצר
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג

דגת הים
דגת הים
שפכים -דגת הים
שפכים -דגת הים
שפכים -דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
שפכים -מכבסות יונידרס
שפכים -מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
שפכים -מכבסות יונידרס
שפכים -מכבסות יונידרס
שפכים -מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
שפכים -מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
שפכים -מסעדת החצר
מסעדת החצר
מסעדת החצר
שפכים -מסעדת החצר
שפכים -מסעדת החצר
מסעדת החצר
מסעדת החצר
שפכים -מכבסת צימברג
שפכים -מכבסת צימברג
מכבסות צימברג
שפכים -מכבסת צימברג
שפכים -מכבסת צימברג
שפכים -מכבסת צימברג
מכבסות צימברג
שפכים -מכבסת צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג

YA1400193
YA1400193
YA1400193
YA1400193
YA1400193
YA1400193
YA1400193
YA1400193
DH1410210
DH1410210
DH1410210
DH1410210
DH1410210
DH1410210
DH1410210
DH1410210
DH1410210
DH1410210
YA1400190
YA1400190
YA1400190
YA1400190
YA1400190
YA1400190
YA1400190
DH1410202
DH1410202
DH1410202
DH1410202
DH1410202
DH1410202
DH1410202
DH1410202
DH1410202
DH1410202

צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ

360
74
40
319
<0.1
17.9
7.03
<0.25
124
61
144
<0.1
5.2
לא התגלו
8.2
46
62.7
150
61
<5
128
6.8
<0.25
131
35
128
<0.1
5.35
לא התגלו
9.1
22

22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014

פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה

שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות

YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181
YA1400181

סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי

ראה רשימה
<0.05
0.09
<0.05
<0.25
0.3
<0.005
60
<0.01
<0.02
<0.02
0.06
5
<0.03
4.8
<0.05
21.5
0.1
<0.05
51.1
<0.05
0.5
<0.02
8.2
<0.05
<0.05
4.1
<03.
0.4
<0.02
<0.02
0.06
247
204
12

22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014

פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
פז תלפיות  -תחנת רחיצה
דלק ניות בע"מ
דלק ניות בע"מ
דלק ניות בע"מ
דלק ניות בע"מ
דלק ניות בע"מ
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים

שפכים -פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
דל ניות
שפכים -דלק ניות
דל ניות
דל ניות
שפכים -דלק ניות
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(

דטרגנטים אניונים
YA1400181
דטרגנטים נוניונים
YA1400181
דיגום חטף/אקראי
YA1400181
הגבה ) (pHבשטח
YA1400181
 YA1400181מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400167
שמן מינרלי
YA1400167
דיגום חטף/אקראי
YA1400167
הגבה ) (pHבשטח
YA1400167
 EPA-8260,5035) YA1400167לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400199
כסף ) - (AgבICP-
YA1400199
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400199
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400199
בורון ) - (BבICP-
YA1400199
בריום ) - (BaבICP-
YA1400199
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400199
סידן ) - (CaבICP-
YA1400199
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400199
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400199
כרום ) - (CrבICP-
YA1400199
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400199
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400199
כספית ) - (HgבICP-
YA1400199
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400199
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400199
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400199
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400199
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400199
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400199
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400199
זרחן ) - (PבICP-
YA1400199
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400199
גופרית ) - (SבICP-
YA1400199
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400199

3.1
<0.1
7.1
88
405
8
6.7
66
ראה רשימה
<0.05
0.1
<0.05
<0.25
0.2
<0.005
56
<0.01
<0.02
0.02
0.1
3.1
<0.03
4
<0.05
19.3
0.09
<0.05
55.7
<0.05
2
<0.02
6.7
<0.05

22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
07/07/2014
07/07/2014

גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
גולד פאר  -אורנים
אייל גור עליון 2
אייל גור עליון 2
אייל גור עליון 2
אייל גור עליון 2
אייל גור עליון 2
אייל גור עליון 2
אייל גור עליון 2
מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים

שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
גולד פאר )אורנים(
גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
שפכים -גולד פאר )אורנים(
גולד פאר )אורנים(
גולד פאר )אורנים(
גולד פאר )אורנים(
אייל גור
אייל גור
אייל גור
אייל גור
אייל גור
אייל גור
אייל גור
שפכים -מלון יהודה
שפכים -מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
שפכים -מלון יהודה
שפכים -מלון יהודה
שפכים -מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
מלון יהודה
שפכים -זאפה ירושלים
זאפה ירושלים

YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400199
YA1400170
YA1400170
YA1400170
YA1400170
YA1400170
YA1400170
YA1400170
YA1400201
YA1400201
YA1400201
YA1400201
YA1400201
YA1400201
YA1400201
YA1400201
YA1400201
YA1400201
YA1400201
YA1400240
YA1400240

סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דטרגנטים אניונים
דטרגנטים נוניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
זרחן ) - (PבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-

<0.05
4.2
<0.03
0.4
<0.02
<0.02
0.1
89
44
28
3.5
<0.1
7.1
42
6
1422
2340
659
19
8.21
0.4
689
13200
18160
1542
156
935
4.6
4.21
1361
146
1292

07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014

זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה

זאפה ירושלים
שפכים -זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
זאפה ירושלים
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה

YA1400240
YA1400240
YA1400240
YA1400240
YA1400240
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-

340
36
197
5.7
ראה רשימה
<0.05
2.4
<0.05
1.1
2.6
<0.005
50
<0.001
<0.02
0.04
1.8
22.2
<0.03
54
0.07
15.2
0.4
0.2
458
<0.05
97.4
0.06
24
0.3
<0.05
27.3
0.1
0.2
0.1

27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014

דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
ג טעים בע"מ )לשעבר דג דלישס
ג טעים בע"מ )לשעבר דג דלישס
ג טעים בע"מ )לשעבר דג דלישס
ג טעים בע"מ )לשעבר דג דלישס
ג טעים בע"מ )לשעבר דג דלישס
ג טעים בע"מ )לשעבר דג דלישס

שפכים -דן ומשה
שפכים -דן ומשה
דן ומשה
שפכים -דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
שפכים -מונטיפיורי
שפכים -מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
שפכים -מונטיפיורי
שפכים -מונטיפיורי
שפכים -מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
שפכים -המלך דוד
שפכים -המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
שפכים -המלך דוד
שפכים -המלך דוד
שפכים -המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
שפכים -דג טעים
דג טעים
דג טעים
דג טעים
דג טעים
שפכים -דג טעים

DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410188
DH1410190
DH1410190
DH1410190
DH1410190
DH1410190
DH1410190
DH1410190
DH1410190
DH1410190
DH1410190
DH1410190
DH1410189
DH1410189
DH1410189
DH1410189
DH1410189
DH1410189
DH1410189
DH1410189
DH1410189
DH1410189
DH1410189
DH1410152
DH1410152
DH1410152
DH1410152
DH1410152
DH1410152

ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
זרחן ) - (PבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים

0.02
2
513
54
7
426
<0.25
73.4
267
1414
965
68
167
4.1
7.69
425
<0.25
93
942
1812
405
82
188
4.6
7.21
371
103
9.8
803
1183
297
74

02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014

ג טעים בע"מ )לשעבר דג דלישס
ג טעים בע"מ )לשעבר דג דלישס
ג טעים בע"מ )לשעבר דג דלישס
ג טעים בע"מ )לשעבר דג דלישס
ג טעים בע"מ )לשעבר דג דלישס
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P

שפכים -דג טעים
שפכים -דג טעים
דג טעים
דג טעים
דג טעים
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P

DH1410152
DH1410152
DH1410152
DH1410152
DH1410152
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197
DH1410197

כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-

184
<0.1
80.6
7.32
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.05
<0.005
40.3
<0.01
<0.02
<0.02
0.03
0.3
<0.03
16
<0.05
15.7
<0.05
<0.05
75.8
<0.05
0.5
0.9
<0.02
63.6
<0.05
<0.05
4.3
<0.03
0.3

27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014

סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
מסעדת שיאן
מסעדת שיאן
מסעדת שיאן
מסעדת שיאן
מסעדת שיאן
מסעדת שיאן
מסעדת שיאן
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים

שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -מסעדת שיאן
מסעדת שיאן
מסעדת שיאן
שפכים -מסעדת שיאן
שפכים -מסעדת שיאן
מסעדת שיאן
מסעדת שיאן
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים

טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410197
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410197
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410197
צח"בBOD-
DH1410197
צח"כCOD-
DH1410197
 DH1410197מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410197
כלורידים )(Cl
DH1410197
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410197
דיגום חטף/אקראי
DH1410197
VOC's - EPA 8260
DH1410197
SVOC EPA 8270
DH1410197
 -GC/Head Space ) DH1410197ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410197
 DH1410197מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410176
צח"כCOD-
DH1410176
 DH1410176מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410176
כלורידים )(Cl
DH1410176
דיגום חטף/אקראי
DH1410176
הגבה ) (pHבשטח
DH1410176
סריקת מתכות בICP-
DH1410176
כסף ) - (AgבICP-
DH1410176
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410176
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410176
בורון ) - (BבICP-
DH1410176
בריום ) - (BaבICP-
DH1410176
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410176
סידן ) - (CaבICP-
DH1410176
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410176
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410176
כרום ) - (CrבICP-
DH1410176
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410176
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410176

<0.02
<0.02
0.2
29
99
48
<5
139
65.5
לא התגלו
לא התגלו
<0.05
7.85
43
67
59
60
<5
108
7.2
ראה רשימה
<0.05
0.06
<0.05
<0.25
0.07
<0.005
73.8
<0.01
<0.02
<0.02
0.05
0.3

08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014

דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל

דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל

DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410176
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148

כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
כלורידים )(Cl
סולפאט )(SO4
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-

<0.03
2.2
<0.05
29
<0.03
<0.03
43.2
<0.05
0.04
<0.02
10.2
<0.05
<0.05
4.9
<0.05
0.5
<0.02
<0.02
0.1
100
28
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.08
<0.005
81.4
<0.01
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.03

27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014

אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001

שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
אינטל
אינטל
שפכים -מרכז הבשר
מרכז הבשר
מרכז הבשר
מרכז הבשר
מרכז הבשר
שפכים -מרכז הבשר
שפכים -מרכז הבשר

DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410148
DH1410203
DH1410203
DH1410203
DH1410203
DH1410203
DH1410203
DH1410203

אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
סולפאט )(SO4
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
זרחן ) - (PבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl

3.7
<0.05
33
<0.05
<0.05
71
<0.05
0.06
<0.02
15
<0.05
<0.05
40
<0.03
0.7
<0.02
<0.02
<0.02
120
637
19
<5
178
52
<0.1
4.1
8.06
731
103
1340
2068
532
34
751

02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014

מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק

מרכז הבשר
מרכז הבשר
מרכז הבשר
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק

DH1410203
DH1410203
DH1410203
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187
YA1400187

חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-

156.7
7.09
ראה רשימה
<0.05
0.5
<0.05
<0.3
0.1
<0.005
182
<0.01
<0.02
<0.02
0.08
12
<0.03
131
<0.05
41
0.09
<0.05
246
<0.05
25.4
<0.02
15
<0.05
<0.05
6
<0.03
0.8
0.06
<0.02
0.5

27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
27/05/2014

בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
סמדר

בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
שפכים -בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
שפכים -מאור בית יעקב )לשעבר רייך(
שפכים -מאור בית יעקב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
שפכים -מאור בית יעקב )לשעבר רייך(
שפכים -מאור בית יעקב )לשעבר רייך(
שפכים -מאור בית יעקב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
שפכים -מכבסת המרכז
שפכים -מכבסת המרכז
מכבסות המרכז
שפכים -מכבסת המרכז
שפכים -מכבסת המרכז
שפכים -מכבסת המרכז
מכבסות המרכז
שפכים -מכבסת המרכז
מכבסות המרכז
מכבסות המרכז
סונול עטרות
שפכים -סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
שפכים -סונול עטרות
סונול סמדר

צח"בBOD-
YA1400187
צח"כCOD-
YA1400187
 YA1400187מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
YA1400187
דטרגנטים אניונים
YA1400187
דיגום חטף/אקראי
YA1400187
הגבה ) (pHבשטח
YA1400187
 YA1400187מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
YA1400186
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400186
צח"בBOD-
YA1400186
צח"כCOD-
YA1400186
 YA1400186מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400186
כלורידים )(Cl
YA1400186
דטרגנטים אניונים
YA1400186
דיגום חטף/אקראי
YA1400186
הגבה ) (pHבשטח
YA1400186
 YA1400186מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
YA1400198
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400198
 YA1400198מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
YA1400198
סולפידים )כ(S-
YA1400198
דטרגנטים אניונים
YA1400198
דיגום חטף/אקראי
YA1400198
VOC's - EPA 8260
YA1400198
הגבה ) (pHבשטח
YA1400198
 YA1400198מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
DH1410204
שמן מינרלי
DH1410204
דיגום חטף/אקראי
DH1410204
הגבה ) (pHבשטח
DH1410204
 EPA-8260,5035) DH1410204לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA1400172

1246
2355
522
525
3
6.84
477
<0.25
63
145
384
89
42
160
4.2
7.24
70
<0.25
62
10
124
<0.1
5.1
לא התגלו
8.4
10
322
<5
6.8
0.22
548

27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014

סמדר
סמדר
סמדר
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב

שפכים -סונול סמדר
סונול סמדר
סונול סמדר
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
שפכים  -דוידוב
דוידוב

YA1400172
YA1400172
YA1400172
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206

שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

44
7.5
ראה רשימה
<0.050
0.28
<0.100
0.75
0.38
<0.005
116
<0.010
<0.020
<0.020
0.45
13
<0.030
202
<0.050
29
0.2
0.043
230
<0.050
<0.030
13
<0.050
<0.050
33
<0.050
0.5
<0.020
<0.020
0.42
737

09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014

דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק

שפכים  -דוידוב
דוידוב
דוידוב
דוידוב
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק
שפכים -אוטויק

YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400206
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214
YA1400214

שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-

62
6.5
558
ראה רשימה
<0.050
0.83
<0.100
0.6
0.53
<0.005
87
<0.010
<0.020
0.023
0.52
14
<0.030
19.5
<0.050
28
0.25
0.22
110
<0.050
<0.030
12
0.06
<0.050
10
0.077
0.45
0.05
<0.020
0.68

17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014

אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
סונול גינות סחרוב
סונול גינות סחרוב
סונול גינות סחרוב
סונול גינות סחרוב
סונול גינות סחרוב
דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז גילה
פז גילה
פז גילה
פז גילה
פז גילה
מסעדת לבן במינימטק
מסעדת לבן במינימטק
מסעדת לבן במינימטק
מסעדת לבן במינימטק
מסעדת לבן במינימטק
מסעדת לבן במינימטק

אוטוויק
שפכים -אוטויק
אוטוויק
אוטוויק
אוטוויק
סונול גינות סחרוב-הבירה
שפכים -סונול גינות סחרוב -הבירה
סונול גינות סחרוב-הבירה
סונול גינות סחרוב-הבירה
שפכים -סונול גינות סחרוב -הבירה
דור אלון גינות סחרוב
שפכים -דור אלון גינות סחרוב
דור אלון גינות סחרוב
דור אלון גינות סחרוב
שפכים -דור אלון גינות סחרוב
פז הר החוצבים
שפכים -פז הר החוצבים
פז הר החוצבים
פז הר החוצבים
שפכים -פז הר החוצבים
שפכים -פז מוזיאון ישראל
פז מוזיואן ישראל
פז מוזיואן ישראל
שפכים -פז מוזיאון ישראל
פז גילה
שפכים -פז גילה
פז גילה
פז גילה
שפכים -פז גילה
שפכים-לבן בסינמטק
לבן בסינמטק
לבן בסינמטק
שפכים-לבן בסינמטק
לבן בסינמטק
לבן בסינמטק

 YA1400214מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400214
דיגום חטף/אקראי
YA1400214
הגבה ) (pHבשטח
YA1400214
 YA1400214מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400216
שמן מינרלי
YA1400216
דיגום חטף/אקראי
YA1400216
הגבה ) (pHבשטח
YA1400216
 EPA-8260,5035) YA1400216לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA1400244
שמן מינרלי
YA1400244
דיגום חטף/אקראי
YA1400244
הגבה ) (pHבשטח
YA1400244
 EPA-8260,5035) YA1400244לפי( MTBE
צח"כCOD-
DH1410285
שמן מינרלי
DH1410285
DH1410285
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
DH1410285
 EPA-8260,5035) DH1410285לפי( MTBE
שמן מינרלי
YA1400224
דיגום חטף/אקראי
YA1400224
הגבה ) (pHבשטח
YA1400224
 EPA-8260,5035) YA1400224לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA1400211
שמן מינרלי
YA1400211
דיגום חטף/אקראי
YA1400211
הגבה ) (pHבשטח
YA1400211
 EPA-8260,5035) YA1400211לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400231
צח"כCOD-
YA1400231
 YA1400231מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400231
כלורידים )(Cl
YA1400231
דיגום חטף/אקראי
YA1400231

216
8
6.1
174
4323
10
7.6
0.27
935
<5
8.4
0.1
1042
<5
7
76
<5
6.37
5.2
384
10
6.5
17.2
623
1020
1931
196
1418
-

16/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
20/07/2014
20/07/2014

מסעדת לבן במינימטק
פרימה פאלאס  -פינס
פרימה פאלאס  -פינס
פרימה פאלאס  -פינס
פרימה פאלאס  -פינס
פרימה פאלאס  -פינס
פרימה פאלאס  -פינס
פרימה פאלאס  -פינס
פרימה פאלאס  -פינס
פרימה פאלאס  -פינס
פרימה פאלאס  -פינס
פרימה פאלאס  -פינס
למלון פרימה המלכים
למלון פרימה המלכים
למלון פרימה המלכים
למלון פרימה המלכים
למלון פרימה המלכים
למלון פרימה המלכים
למלון פרימה המלכים
למלון פרימה המלכים
למלון פרימה המלכים
למלון פרימה המלכים
למלון פרימה המלכים
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב

לבן בסינמטק
שפכים-פרימה פאלאס
שפכים-פרימה פאלאס
פרימה פאלאס
פרימה פאלאס
פרימה פאלאס
שפכים-פרימה פאלאס
פרימה פאלאס
שפכים-פרימה פאלאס
פרימה פאלאס
פרימה פאלאס
פרימה פאלאס
שפכים-מלון המלכים
שפכים-מלון המלכים
מלון המלכים
מלון המלכים
מלון המלכים
שפכים-מלון המלכים
מלון המלכים
שפכים-מלון המלכים
מלון המלכים
מלון המלכים
מלון המלכים
סונול גן הפעמון
שפכים-סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
שפכים-סונול גן הפעמון
פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
פז גבעת שאול
פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
פז פסגת זאב
שפכים -פז פסגת זאב

הגבה ) (pHבשטח
YA1400231
בורון ) - (BבICP-
DH1410263
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410263
צח"בBOD-
DH1410263
צח"כCOD-
DH1410263
 DH1410263מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410263
כלורידים )(Cl
DH1410263
דטרגנטים אניונים
DH1410263
דיגום חטף/אקראי
DH1410263
הגבה ) (pHבשטח
DH1410263
 DH1410263מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
DH1410254
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410254
צח"בBOD-
DH1410254
צח"כCOD-
DH1410254
 DH1410254מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410254
DH1410254
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
DH1410254
דיגום חטף/אקראי
DH1410254
הגבה ) (pHבשטח
DH1410254
 DH1410254מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400233
שמן מינרלי
YA1400233
דיגום חטף/אקראי
YA1400233
הגבה ) (pHבשטח
YA1400233
 EPA-8260,5035) YA1400233לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA1400222
שמן מינרלי
YA1400222
דיגום חטף/אקראי
YA1400222
הגבה ) (pHבשטח
YA1400222
 EPA-8260,5035) YA1400222לפי( MTBE
צח"כCOD-
DH1410287
שמן מינרלי
DH1410287

5.3
<0.250
146
738
1224
283
12
214
3
6.3
275
<0.250
213
1446
2184
566
16
167
3.7
6.63
535
1152
52
6.7
0.23
253
<5
6.7
1.65
59
<5

20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
16/07/2014
16/07/2014

פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
סונול המלמד
סונול המלמד

פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
שפכים -פז פסגת זאב
סונול המלמד

דיגום חטף/אקראי
DH1410287
הגבה ) (pHבשטח
DH1410287
 EPA-8260,5035) DH1410287לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA1400225

7.1
1.7
429

20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014

עלית
עלית
עלית
עלית
עלית
עלית
עלית
עלית
עלית
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94

שפכים -עלית לוי
שפכים -עלית לוי
שפכים -עלית לוי
שפכים -עלית לוי
עלית לוי
שפכים -עלית לוי
עלית לוי
עלית לוי
עלית לוי
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94

YA1400212
YA1400212
YA1400212
YA1400212
YA1400212
YA1400212
YA1400212
YA1400212
YA1400212
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203

סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-

0.37
<0.020
<0.020
0.47
100
<5
7.3
64
ראה רשימה
<0.050
0.37
<0.100
1
0.19
<0.005
132
<0.010
<0.020
<0.020
0.12
3.9
<0.030
22
<0.050
22
0.13
0.13
90
<0.050
<0.030
13
<0.050
<0.050
7.7

21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014

שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן

שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שפכים -שרת 94
שרת 94
שפכים -שרת 94
שרת 94
שרת 94
שרת 94
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן

YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400203
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209

בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-

<0.050
0.56
<0.020
<0.020
0.16
116
24
6.1
93
ראה רשימה
<0.050
1.8
<0.100
1.9
0.32
<0.005
93
<0.010
<0.020
<0.020
0.23
22
<0.030
21
<0.050
28
0.29
0.31
100
<0.050
<0.030
14
<0.050
<0.050

21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014

ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
עוף המשפחות
עוף המשפחות
עוף המשפחות
עוף המשפחות
עוף המשפחות
עוף המשפחות
עוף המשפחות
עוף המשפחות
עוף המשפחות
עוף המשפחות
עוף המשפחות
בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי

שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
שפכים -ראנדן
ראנדן
שפכים -ראנדן
ראנדן
ראנדן
ראנדן
שפכים -ג.מ .דלישס) -עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
שפכים -ג.מ .דלישס) -עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
שפכים -ג.מ .דלישס) -עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
שפכים -בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר
שפכים -בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי

YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
YA1400209
DH1410249
DH1410249
DH1410249
DH1410249
DH1410249
DH1410249
DH1410249
DH1410249
DH1410249
DH1410249
DH1410249
DH1410296
DH1410296
DH1410296
DH1410296
DH1410296
DH1410296
DH1410296
DH1410296
DH1410296
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243

סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-

8.5
<0.050
0.5
<0.020
<0.020
0.59
170
30
5
160
84
1786
2944
1165
40
190
0.6
22.1
142
6.63
77
270
533
172
14
149
8.43
151
ראה רשימה
<0.050
0.87
<0.100

21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014

שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
שאול יוניסי
רמת תמיר
רמת תמיר
רמת תמיר

שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שפכים -שאול יוניסי
שאול עיונסי
שפכים -שאול יוניסי
שאול עיונסי
שאול עיונסי
שאול עיונסי
שפכים -רמת תמיר )נווה הדר(
רמת תמיר )נווה הדר(
רמת תמיר )נווה הדר(

YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
YA1400243
DH1410320
DH1410320
DH1410320

בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-

1
0.27
<0.005
89
<0.010
<0.020
0.02
0.24
5.6
<0.030
14
<0.050
23
0.15
0.18
92
<0.050
0.034
10
<0.050
<0.050
9.4
<0.050
0.4
<0.030
<0.020
0.31
126
16
6.1
94
162
282
533

23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014

רמת תמיר
רמת תמיר
רמת תמיר
רמת תמיר
רמת תמיר
רמת תמיר
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
מסעדת הדבלין
מסעדת הדבלין
מסעדת הדבלין
מסעדת הדבלין
מסעדת הדבלין
מסעדת הדבלין
מסעדת הדבלין
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב

רמת תמיר )נווה הדר(
שפכים -רמת תמיר )נווה הדר(
רמת תמיר )נווה הדר(
רמת תמיר )נווה הדר(
רמת תמיר )נווה הדר(
רמת תמיר )נווה הדר(
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
שפכים-פאב דאבלין
פאב דובלין
פאב דובלין
שפכים-פאב דאבלין
פאב דובלין
פאב דובלין
פאב דובלין
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב

DH1410320
DH1410320
DH1410320
DH1410320
DH1410320
DH1410320
DH1410283
DH1410283
DH1410283
DH1410272
DH1410272
DH1410272
DH1410272
DH1410272
DH1410272
DH1410272
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-

172
16
149
8.57
151
98
7.1
61
26
18
16
125
7.6
ראה רשימה
<0.050
7.5
<0.100
0.5
1.3
<0.005
104
<0.010
<0.020
0.07
1.3
34
<0.030
53
0.2
29
0.32
0.25

20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014

אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
קייטרינג בית ישראל
קייטרינג בית ישראל
קייטרינג בית ישראל
קייטרינג בית ישראל
קייטרינג בית ישראל
קייטרינג בית ישראל
קייטרינג בית ישראל

שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
שפכים -אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
אורי שרותי רכב
שפכים -אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
שפכים -אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
שפכים -אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
שפכים -אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
שפכים -קייטרינג בית ישראל
קייטרינג בית ישראל
קייטרינג בית ישראל
שפכים -קייטרינג בית ישראל
קייטרינג בית ישראל
קייטרינג בית ישראל
קייטרינג בית ישראל

YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
YA1400232
DH1410250
DH1410250
DH1410250
DH1410250
DH1410250
DH1410250
DH1410250
DH1410250
DH1410250
DH1410250
DH1410250
DH1410275
DH1410275
DH1410275
DH1410275
DH1410275
DH1410275
DH1410275

נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח

1699
0.08
0.28
770
0.06
<0.050
15
<0.050
0.48
0.18
<0.030
4
1128
24
9.7
801
<0.250
157
907
1321
262
<5
206
2.7
6.1
258
140
3480
373
54
147
5.1

20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014

דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש

דלק נווה יעקוב
שפכים -דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקוב
דלק נווה יעקוב
שפכים -דלק נווה יעקב
שפכים -משכנות שאננים
שפכים -משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
שפכים -משכנות שאננים
משכנות שאננים
שפכים -משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
משכנות שאננים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים

צח"כCOD-
DH1410286
שמן מינרלי
DH1410286
דיגום חטף/אקראי
DH1410286
הגבה ) (pHבשטח
DH1410286
 EPA-8260,5035) DH1410286לפי( MTBE
בורון ) - (BבICP-
DH1410229
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410229
צח"בBOD-
DH1410229
צח"כCOD-
DH1410229
 DH1410229מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410229
כלורידים )(Cl
DH1410229
דטרגנטים אניונים
DH1410229
דיגום חטף/אקראי
DH1410229
הגבה ) (pHבשטח
DH1410229
 DH1410229מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
DH1410247
כסף ) - (AgבICP-
DH1410247
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410247
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410247
בורון ) - (BבICP-
DH1410247
בריום ) - (BaבICP-
DH1410247
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410247
סידן ) - (CaבICP-
DH1410247
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410247
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410247
כרום ) - (CrבICP-
DH1410247
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410247
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410247
כספית ) - (HgבICP-
DH1410247
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410247
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410247
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410247
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410247
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410247

374
14
7
0.09
<0.250
83
504
1031
649
48
145
2.8
7.45
615
ראה רשימה
<0.050
0.2
<0.050
<0.250
0.027
<0.005
71
<0.010
<0.020
<0.020
0.032
0.24
<0.030
12
<0.050
29
0.023
<0.030

09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
08/07/2014
08/07/2014

שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
גדעון לוי
גדעון לוי

שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
שפכים  -בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
שפכים  -לאונרדו )נובוטל(
שפכים  -לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
שפכים  -לאונרדו )נובוטל(
שפכים  -לאונרדו )נובוטל(
שפכים  -לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
לאונרדו )נובוטל(
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי

DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410247
DH1410184
DH1410184
DH1410184
DH1410184
DH1410184
DH1410184
DH1410184
DH1410184
DH1410184
DH1410184
DH1410184
YA1400215
YA1400215

נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
SVOC EPA 8270
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
בורון ) - (BבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-

89
<0.050
<0.030
12.7
<0.050
<0.050
5.5
<0.050
0.45
<0.030
<0.030
0.065
68
145
88
133
3
לא התגלו
לא התגלו
6.4
82
82
<0.25
1930
2810
583
11
137
3.1
6.98
572
ראה רשימה
<0.050

08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
09/07/2014

גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
גדעון לוי
טורינו

מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
גדון לוי
מי שפכים  -גדעון לוי
גדון לוי
גדון לוי
גדון לוי
שפכים  -טורינו

YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400215
YA1400237

אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-

0.5
<0.100
<0.250
1.4
<0.005
100
<0.010
<0.020
<0.020
0.12
12
<0.030
12
<0.050
24
0.25
0.063
86
<0.050
<0.030
2.6
<0.050
<0.050
6.4
<0.050
0.53
<0.020
<0.020
1
65
<5
6.1
53
ראה רשימה

09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014

טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו
טורינו

שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
שפכים  -טורינו
טורינו
שפכים  -טורינו
טורינו
טורינו
טורינו

YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237
YA1400237

כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ

<0.050
1
<0.100
0.5
0.74
<0.005
100
<0.010
<0.020
0.025
0.55
16
<0.030
15
<0.050
29
0.56
0.12
84
<0.050
<0.030
16
0.06
<0.050
8.8
0.08
0.58
0.04
<0.020
1.38
1624
48
6.5
652

09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014

אולמי פביליון
אולמי פביליון
אולמי פביליון
אולמי פביליון
אולמי פביליון
אולמי פביליון
אולמי פביליון
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
בית הורים מוזס
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב

שפכים  -פביליון כנסים ואירועים
פביליון כנסים ואירועים
פביליון כנסים ואירועים
שפכים  -פביליון כנסים ואירועים
פביליון כנסים ואירועים
פביליון כנסים ואירועים
פביליון כנסים ואירועים
שפכים -בית הורים ע"ש ז.מוזס
בית הורים ע"ש ז.מוזס
בית הורים ע"ש ז.מוזס
בית הורים ע"ש ז.מוזס
שפכים -בית הורים ע"ש ז.מוזס
בית הורים ע"ש ז.מוזס
בית הורים ע"ש ז.מוזס
בית הורים ע"ש ז.מוזס
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב

YA1400239
YA1400239
YA1400239
YA1400239
YA1400239
YA1400239
YA1400239
YA1400223
YA1400223
YA1400223
YA1400223
YA1400223
YA1400223
YA1400223
YA1400223
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227

נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-

75.6
119
8
<5
139
6.4
102
630
880
260
42
184
6.1
ראה רשימה
<0.050
0.19
<0.100
<0.250
0.075
<0.005
62
<0.010
<0.020
<0.020
0.028
0.45
<0.030
4
<0.050
24
<0.030
<0.030
65

09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014

ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף

שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
שפכים  -ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
ערן שירותי רכב
שפכים -משחטת עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים-נקניקים
משחטת עוף ירושלים-נקניקים
משחטת עוף ירושלים-נקניקים
שפכים -משחטת עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים-נקניקים
משחטת עוף ירושלים-נקניקים
משחטת עוף ירושלים-נקניקים
משחטת עוף ירושלים-נקניקים
משחטת עוף ירושלים-נקניקים
שפכים -משחטת מ.ב .גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
שפכים -משחטת מ.ב .גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
שפכים -משחטת מ.ב .גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין

YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
YA1400227
DH1410267
DH1410267
DH1410267
DH1410267
DH1410267
DH1410267
DH1410267
DH1410267
DH1410267
DH1410267
DH1410265
DH1410265
DH1410265
DH1410265
DH1410265
DH1410265
DH1410265
DH1410265
DH1410265

ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-

<0.050
<0.030
9
<0.050
<0.050
6.4
<0.050
0.38
<0.020
<0.020
0.074
46
<5
6.2
35
526
3980
5845
994
58
254
416
398
7.01
104
324
472
48
44
215
<0.1
0.8
53.8

08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014

מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים

משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים
יוני אופנועים
שפכים -יוני אופנועים

DH1410265
DH1410265
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238
YA1400238

דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי

6.12
ראה רשימה
<0.050
<0.050
<0.100
<0.250
<0.020
<0.005
82
<0.010
<0.020
<0.020
<0.020
0.1
<0.030
32
<0.050
25
<0.030
<0.030
159
<0.050
<0.030
6.8
<0.050
<0.050
13
<0.050
0.38
<0.020
<0.020
<0.020
1.4
9

08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014

יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
רוזנ'רים פ.ש - .חדש
רוזנ'רים פ.ש - .חדש
רוזנ'רים פ.ש - .חדש
רוזנ'רים פ.ש - .חדש
רוזנ'רים פ.ש - .חדש
רוזנ'רים פ.ש - .חדש
רוזנ'רים פ.ש - .חדש
רוזנ'רים פ.ש - .חדש
רוזנ'רים פ.ש - .חדש
רוזנ'רים פ.ש - .חדש
רוזנ'רים פ.ש - .חדש
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל

יוני אופנועים
יוני אופנועים
יוני אופנועים
שפכים -שירת הים הכחול /רוז'נרז
שירת הים הכחול/ריזנ'רז
שירת הים הכחול/ריזנ'רז
שירת הים הכחול/ריזנ'רז
שפכים -שירת הים הכחול /רוז'נרז
שירת הים הכחול/ריזנ'רז
שפכים -שירת הים הכחול /רוז'נרז
שירת הים הכחול/ריזנ'רז
שירת הים הכחול/ריזנ'רז
שירת הים הכחול/ריזנ'רז
שירת הים הכחול/ריזנ'רז
שפכים  -ימקא
שפכים  -ימקא
ימקא
ימקא
ימקא
שפכים  -ימקא
ימקא
שפכים  -ימקא
ימקא
ימקא
ימקא
שפכים -משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
שפכים -משחטת חלאל
משחטת חלאל
שפכים -משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל
משחטת חלאל

YA1400238
YA1400238
YA1400238
DH1410279
DH1410279
DH1410279
DH1410279
DH1410279
DH1410279
DH1410279
DH1410279
DH1410279
DH1410279
DH1410279
DH1410256
DH1410256
DH1410256
DH1410256
DH1410256
DH1410256
DH1410256
DH1410256
DH1410256
DH1410256
DH1410256
DH1410264
DH1410264
DH1410264
DH1410264
DH1410264
DH1410264
DH1410264
DH1410264
DH1410264
DH1410264

דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי

7.6
0
286
1538
2226
177
28
193
3.8
40.5
390
6.7
<0.250
120
118
239
54
22
220
2.6
7.03
54
91
740
1122
264
60
67.2
<0.1
12.5
150
-

08/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014

משחטת חלאל
בית ברט
בית ברט
בית ברט
בית ברט
בית ברט
בית ברט
בית ברט
בית ברט
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא

משחטת חלאל
שפכים -בית ברט
בית ברט
בית ברט
בית ברט
שפכים -בית ברט
בית ברט
בית ברט
בית ברט
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא

DH1410264
YA1400221
YA1400221
YA1400221
YA1400221
YA1400221
YA1400221
YA1400221
YA1400221
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268
DH1410268

הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-

6.66
165
816
1199
183
54
230
6.05
ראה רשימה
<0.050
0.28
<0.100
<0.250
0.066
<0.005
62
<0.010
<0.020
<0.020
0.045
0.65
<0.030
17
<0.050
23
<0.030
<0.030
83
<0.050
<0.030
3864
<0.050
<0.050
4.6

14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014

סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל

שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
סיגמה
סיגמה
סיגמה
שפכים-סיגמא
סיגמה
סיגמה
סיגמה
סיגמה
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
סיגמה
סיגמה
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(

בדיל ) - (SnבICP-
DH1410268
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410268
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410268
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410268
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410268
צח"בBOD-
DH1410268
צח"כCOD-
DH1410268
 DH1410268מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410268
DH1410268
כלורידים )(Cl
זרחן )כ(P-
DH1410268
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410268
דיגום חטף/אקראי
DH1410268
SVOC EPA 8270
DH1410268
 -GC/Head Space ) DH1410268ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410268
 DH1410268מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
YA1400235
כסף ) - (AgבICP-
YA1400235
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400235
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400235
בורון ) - (BבICP-
YA1400235
בריום ) - (BaבICP-
YA1400235
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400235
סידן ) - (CaבICP-
YA1400235
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400235
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400235
כרום ) - (CrבICP-
YA1400235
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400235
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400235
כספית ) - (HgבICP-
YA1400235
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400235
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400235
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400235
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400235

<0.050
0.46
<0.020
<0.020
0.34
41
122
34
<5
140
1.2
14
לא התגלו
5.2
6.84
0
ראה רשימה
<0.050
2.9
<0.100
6.5
0.64
<0.005
282
<0.010
<0.020
<0.030
0.7
28
<0.030
43
0.3
41
0.76

14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014

כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
כלמוביל
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P

שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
כולמוביל )מרצדס(
שפכים-כלמוביל)מרצדס(
כולמוביל )מרצדס(
כולמוביל )מרצדס(
כולמוביל )מרצדס(
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P

YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
YA1400235
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269
DH1410269

מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-

0.19
265
0.05
<0.030
57
<0.050
<0.050
14
<0.050
1.1
<0.020
<0.020
3.3
243
34
5.1
214
ראה רשימה
<0.050
0.27
<0.100
<0.250
0.053
<0.005
42
<0.010
<0.020
<0.020
0.063
0.13
<0.030
43
<0.050
14

14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014

סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון

שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון

מנגן ) - (MnבICP-
DH1410269
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410269
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410269
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410269
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410269
גופרית ) - (SבICP-
DH1410269
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410269
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410269
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410269
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410269
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410269
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410269
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410269
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410269
צח"בBOD-
DH1410269
צח"כCOD-
DH1410269
 DH1410269מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410269
כלורידים )(Cl
DH1410269
זרחן )כ(P-
DH1410269
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410269
דיגום חטף/אקראי
DH1410269
VOC's - EPA 8260
DH1410269
SVOC EPA 8270
DH1410269
 -GC/Head Space ) DH1410269ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410269
 DH1410269מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
DH1410280
כסף ) - (AgבICP-
DH1410280
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410280
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410280
בורון ) - (BבICP-
DH1410280
בריום ) - (BaבICP-
DH1410280
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410280
סידן ) - (CaבICP-
DH1410280

<0.030
<0.030
123
<0.050
<0.030
29
<0.050
<0.050
4.8
<0.050
0.29
<0.020
<0.020
0.26
18
42
23
<5
126
1.1
14.6
לא התגלו
לא התגלו
<0.05
8.99
0
ראה רשימה
<0.050
0.28
<0.100
<0.250
0.23
<0.005
87

14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014

שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון

שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שלום את שמעון
שפכים-שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שלום את שמעון
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן

DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
DH1410280
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220

קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-

<0.010
<0.020
<0.020
0.042
2.3
<0.030
7.3
<0.050
19
<0.030
0.043
58
<0.050
<0.030
13
<0.050
<0.050
4.3
<0.050
0.54
<0.020
<0.020
0.12
100
<5
7.4
0
ראה רשימה
<0.100
16
<0.100
<0.300
3
0.032

14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014

צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
צ'מפיון
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ

שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
שפכים-צ'ימפיון פולספגאן
צ'מפיון פולספגאן
צ'מפיון פולספגאן
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס

YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400220
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236

סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-

139
0.03
0.04
0.5
7.6
121
<0.050
2.7
<0.050
11.4
0.7
0.94
89
0.27
0.96
520
0.085
<0.050
18
0.87
0.87
1.5
0.46
11
14
7.2
ראה רשימה
<0.050
<0.100
<0.100
0.35
0.07
<0.005
75

14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014

קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
קרסו מוטורס בע"מ
מסעדת פוקצ'ה
מסעדת פוקצ'ה
מסעדת פוקצ'ה
מסעדת פוקצ'ה
מסעדת פוקצ'ה
מסעדת פוקצ'ה
מסעדת פוקצ'ה

שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
קרסו מוטורס
שפכים-קרסו מוטורס
קרסו מוטורס
קרסו מוטורס
קרסו מוטורס
שפכים-פוקצ'ה
פוקציה
פוקציה
שפכים-פוקצ'ה
פוקציה
פוקציה
פוקציה

YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
YA1400236
DH1410273
DH1410273
DH1410273
DH1410273
DH1410273
DH1410273
DH1410273

קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח

<0.010
<0.020
<0.020
0.05
0.72
<0.030
50
<0.050
25
0.064
<0.020
95
<0.050
<0.020
7.8
<0.050
<0.050
5.3
<0.050
0.4
<0.020
<0.020
0.3
3884
10
6.8
3592
60
1020
1007
40
143
7.6

09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014

המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
בית טובי העיר
בית טובי העיר
בית טובי העיר
בית טובי העיר
בית טובי העיר
בית טובי העיר
בית טובי העיר
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד
עמיד

שפכים  -המלך שלמה
שפכים  -המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
שפכים  -המלך שלמה
המלך שלמה
שפכים  -המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
שפכים  -קונקורד  -בית טובי העיר
קונקורד-בית טובי העיר
קונקורד-בית טובי העיר
שפכים  -קונקורד  -בית טובי העיר
קונקורד-בית טובי העיר
קונקורד-בית טובי העיר
קונקורד-בית טובי העיר
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד
שפכים-עמיד

DH1410253
DH1410253
DH1410253
DH1410253
DH1410253
DH1410253
DH1410253
DH1410253
DH1410253
DH1410253
DH1410253
DH1410274
DH1410274
DH1410274
DH1410274
DH1410274
DH1410274
DH1410274
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204
YA1400204

בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-

<0.250
70
263
522
494
45
150
3.3
8.43
438
96.4
615
122
56
180
7.4
ראה רשימה
<0.050
0.28
<0.100
<0.250
0.1
<0.005
68
<0.010
<0.020
<0.020
0.04
0.18
<0.030
6.8
<0.050
27

14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014

YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים-עמיד
עמיד
YA1400204
עמיד
עמיד
YA1400204
עמיד
עמיד
YA1400204
עמיד
עמיד
YA1400204
שפכים -קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
YA1400204
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
YA1400204
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
YA1400204
שפכים -קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
YA1400204
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
YA1400204
קניון מלחה ירושלים
YA1400204
קניון מלחה ירושלים
קניון מלחה ירושלים
ט אנדריוס  -בית ההארחה הסקשפכים  -סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוט DH1410270
ט אנדריוס  -בית ההארחה הסקשפכים  -סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוט DH1410270
DH1410270
סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי
ט אנדריוס  -בית ההארחה הסק
DH1410270
סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי
ט אנדריוס  -בית ההארחה הסק
DH1410270
סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי
ט אנדריוס  -בית ההארחה הסק
ט אנדריוס  -בית ההארחה הסקשפכים  -סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוט DH1410270
DH1410270
סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי
ט אנדריוס  -בית ההארחה הסק
ט אנדריוס  -בית ההארחה הסקשפכים  -סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוט DH1410270
DH1410270
סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי
ט אנדריוס  -בית ההארחה הסק

מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי

0.03
<0.030
90
<0.050
<0.030
12
<0.050
<0.050
5.4
<0.050
0.62
<0.020
<0.020
0.08
12
8
6.8
8
126
812
299
34
296
7.8
<0.250
140
1010
1738
231
18
217
3.9
-

09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014

ט אנדריוס  -בית ההארחה הסק
ט אנדריוס  -בית ההארחה הסק
מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר

סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי
סנט אנדריוס-בית ההארחה הסקוטי
שפכים  -מכבסת הדוידקה
שפכים  -מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
שפכים  -מכבסת הדוידקה
שפכים  -מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
מכבסת הדוידקה
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר

DH1410270
DH1410270
DH1410260
DH1410260
DH1410260
DH1410260
DH1410260
DH1410260
DH1410260
DH1410260
DH1410260
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084

הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-

8.43
221
<0.250
67
26
41
150
<0.1
6.5
8.2
ראה רשימה
<0.050
<0.100
<0.100
0.6
0.12
0.005
57
<0.010
<0.020
<0.020
<0.020
4.5
<0.030
7
<0.050
17
0.068
<0.030
50
<0.050
1.1
<0.030
4.3

24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014

אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל

שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
אדר
שפכים  -אדר
אדר
אדר
אדר
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל

YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400084
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103

אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-

<0.050
<0.050
4.1
<0.050
0.37
<0.030
<0.030
0.039
25
<5
6.88
19
ראה רשימה
<0.050
0.11
<0.100
<0.250
0.2
<0.005
60
<0.010
<0.020
<0.020
0.024
1.5
<0.030
3
<0.050
17.8
0.035
<0.030
65
<0.050
15

24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014

הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן

שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
שפכים  -הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן
שפכים  -דיזל האומן

YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400103
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118
YA1400118

עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-

<0.030
13
<0.050
<0.050
7.5
<0.050
0.46
<0.030
<0.030
0.13
72
<5
7.02
56
ראה רשימה
<0.05
0.4
<0.05
0.48
0.08
<0.005
57.5
<0.01
<0.02
<0.02
0.1
4.8
<0.03
7.8
<0.05
11.4
0.09
<0.05
45

24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014

מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
מוסך דיזל האומן
קייטרינג נעמי
קייטרינג נעמי
קייטרינג נעמי
קייטרינג נעמי
קייטרינג נעמי
קייטרינג נעמי
קייטרינג נעמי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי

YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
דיזל האומן
YA1400118
שפכים  -דיזל האומן
YA1400118
דיזל האומן
YA1400118
דיזל האומן
YA1400118
דיזל האומן
שפכים  -קייטרניג נעמי )ארגונומיקס טריידי YA1400100
YA1400100
קייטרינג נעמי )ארגונומיקס טריידינג(
YA1400100
קייטרינג נעמי )ארגונומיקס טריידינג(
שפכים  -קייטרניג נעמי )ארגונומיקס טריידי YA1400100
שפכים  -קייטרניג נעמי )ארגונומיקס טריידי YA1400100
YA1400100
קייטרינג נעמי )ארגונומיקס טריידינג(
YA1400100
קייטרינג נעמי )ארגונומיקס טריידינג(
YA1400082
שפכים  -אנדריי
YA1400082
שפכים  -אנדריי
YA1400082
שפכים  -אנדריי
YA1400082
שפכים  -אנדריי
YA1400082
שפכים  -אנדריי
YA1400082
שפכים  -אנדריי
YA1400082
שפכים  -אנדריי
YA1400082
שפכים  -אנדריי
YA1400082
שפכים  -אנדריי
YA1400082
שפכים  -אנדריי
YA1400082
שפכים  -אנדריי

ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-

<0.05
7
<0.02
9.7
<0.05
<0.05
4.4
<0.03
0.3
<0.02
<0.02
0.4
88
26
5.56
82
40
1098
214
46
85
8.6
ראה רשימה
<0.050
0.1
<0.100
<0.250
0.16
<0.005
49.5
<0.010
<0.020
<0.020

24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014

אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
מסעדת פאפאגיו
מסעדת פאפאגיו
מסעדת פאפאגיו
מסעדת פאפאגיו
מסעדת פאפאגיו
מסעדת פאפאגיו
מסעדת פאפאגיו
דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות

שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
שפכים  -אנדריי
אנדריי
שפכים  -אנדריי
אנדריי
אנדריי
שפכים  -פאפאגיו
פאפאגאיו
פאפאגאיו
שפכים  -פאפאגיו
שפכים  -פאפאגיו
פאפאגאיו
פאפאגאיו
דור אלון אגד תלפיות
שפכים  -דור אלון ,אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות

YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400082
YA1400116
YA1400116
YA1400116
YA1400116
YA1400116
YA1400116
YA1400116
YA1400117
YA1400117
YA1400117

נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
צח"כCOD-
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי

0.063
4.2
<0.030
5
<0.050
15
0.1
0.049
39
<0.050
2.7
<0.030
10
<0.050
<0.050
4.7
<0.050
0.27
<0.030
<0.030
0.38
244
18
193
158
1098
546
54
216
4.8
31
10
-

19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014

דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן

שפכים  -דור אלון ,אגד תלפיות
שפכים  -דור אלון ,אגד תלפיות
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
שפכים  -אוטו חן
אוטו חן

SVOC EPA 8270
YA1400117
 EPA-8260,5035) YA1400117לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
DH1410134
כסף ) - (AgבICP-
DH1410134
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410134
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410134
בורון ) - (BבICP-
DH1410134
בריום ) - (BaבICP-
DH1410134
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410134
סידן ) - (CaבICP-
DH1410134
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410134
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410134
כרום ) - (CrבICP-
DH1410134
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410134
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410134
כספית ) - (HgבICP-
DH1410134
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410134
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410134
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410134
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410134
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410134
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410134
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410134
זרחן ) - (PבICP-
DH1410134
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410134
גופרית ) - (SבICP-
DH1410134
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410134
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410134
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410134
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410134
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410134
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410134
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410134
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410134
 DH1410134מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

לא התגלתה
0.14
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
0.25
0.04
<0.005
46
<0.01
<0.02
<0.02
0.02
0.3
<0.03
15.4
<0.05
14.3
<0.05
<0.05
40.8
<0.05
3
<0.02
14
<0.05
<0.05
3.4
<0.03
0.3
<0.02
<0.02
0.2
80

19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014

אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
דלק תלפיות הסדנא
דלק תלפיות הסדנא
דלק תלפיות הסדנא
דלק תלפיות הסדנא
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום

שפכים  -אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
אוטו חן
דלק תלפיות הסדנא
שפכים  -דלק תלפיות הסדנא
דלק תלפיות הסדנא
שפכים  -דלק תלפיות הסדנא
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום

שמן מינרלי
DH1410134
דיגום חטף/אקראי
DH1410134
הגבה ) (pHבשטח
DH1410134
 DH1410134מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400119
שמן מינרלי
YA1400119
דיגום חטף/אקראי
YA1400119
 EPA-8260,5035) YA1400119לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400086
כסף ) - (AgבICP-
YA1400086
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400086
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400086
בורון ) - (BבICP-
YA1400086
בריום ) - (BaבICP-
YA1400086
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400086
סידן ) - (CaבICP-
YA1400086
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400086
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400086
כרום ) - (CrבICP-
YA1400086
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400086
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400086
כספית ) - (HgבICP-
YA1400086
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400086
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400086
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400086
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400086
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400086
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400086
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400086
זרחן ) - (PבICP-
YA1400086
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400086
גופרית ) - (SבICP-
YA1400086
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400086
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400086
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400086

22
7.82
73
119
<5
0.06
ראה רשימה
<0.05
2.1
<0.05
5.1
0.5
<0.005
72
<0.01
<0.02
0.05
0.6
20.8
<0.03
181
0.2
19.4
0.4
0.2
161
<0.05
98
0.08
29
0.07
<0.05
3.2

19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014

אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
סונול ברעם
סונול ברעם
סונול ברעם
סונול ברעם
סונול ברעם
סונול ברעם
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן

שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
אוטו פורום
שפכים  -אוטו פורום
אוטו פורום
אוטו פורום
סונול ברעם
שפכים  -סונול ברעם
סונול ברעם
שפכים  -סונול ברעם
שפכים  -סונול ברעם
שפכים  -סונול ברעם
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן

בדיל ) - (SnבICP-
YA1400086
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400086
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400086
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400086
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400086
 YA1400086מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400086
דיגום חטף/אקראי
YA1400086
 YA1400086מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400102
שמן מינרלי
YA1400102
דיגום חטף/אקראי
YA1400102
VOC's - EPA 8260
YA1400102
SVOC EPA 8270
YA1400102
 EPA-8260,5035) YA1400102לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400111
כסף ) - (AgבICP-
YA1400111
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400111
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400111
בורון ) - (BבICP-
YA1400111
בריום ) - (BaבICP-
YA1400111
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400111
סידן ) - (CaבICP-
YA1400111
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400111
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400111
כרום ) - (CrבICP-
YA1400111
YA1400111
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400111
כספית ) - (HgבICP-
YA1400111
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400111
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400111
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400111
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400111
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400111
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400111

<0.03
0.3
0.03
<0.02
1.5
236
28
181
764
<5
לא התגלתה
לא התגלתה
<0.025
ראה רשימה
<0.050
<0.050
<0.100
<0.250
0.047
<0.005
55
<0.010
<0.020
<0.020
0.049
0.55
<0.030
21
<0.050
18
0.037
<0.030
147

25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
25/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014

אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי

שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
אגד גונן
שפכים  -אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
אגד גונן
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי

YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400111
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105

ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-

<0.050
5.6
<0.030
11
<0.050
<0.050
6.9
<0.050
0.45
<0.030
<0.030
0.18
182
10
6.64
175
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.01
<0.005
22.4
<0.01
<0.02
<0.02
<0.02
0.3
<0.03
3.6
<0.05
1.8
<0.05

19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
19/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014

חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
קייטרינג מאי החברים שבכתר
קייטרינג מאי החברים שבכתר
קייטרינג מאי החברים שבכתר
קייטרינג מאי החברים שבכתר
קייטרינג מאי החברים שבכתר
קייטרינג מאי החברים שבכתר
קייטרינג מאי החברים שבכתר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר

שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
חיים לוי
שפכים  -חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
שפכים  -קייטרניג מאי ,החברים שבכתר
קייטרינג מאי החברים שבכתרי
קייטרינג מאי החברים שבכתרי
שפכים  -קייטרניג מאי ,החברים שבכתר
שפכים  -קייטרניג מאי ,החברים שבכתר
קייטרינג מאי החברים שבכתרי
קייטרינג מאי החברים שבכתרי
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר

YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400105
YA1400095
YA1400095
YA1400095
YA1400095
YA1400095
YA1400095
YA1400095
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125

מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-

<0.05
7.9
<0.05
0.02
<0.02
4.4
<0.05
<0.05
1.6
<0.03
0.07
<0.02
<0.02
0.1
27
<5
24
280
2199
388
50
217
5.1
ראה רשימה
<0.050
0.26
<0.100
<0.250
0.21
<0.005
85.7
<0.010
<0.020

01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
02/04/2014
02/04/2014

שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
מרקש
מרקש
מרקש
מרקש
מרקש
מרקש
מרקש
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן

שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שפכים -שרודר
שרודר
שפכים -שרודר
שרודר
שרודר
שפכים -מרקש
מרקש
מרקש
שפכים -מרקש
שפכים -מרקש
מרקש
מרקש
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן

YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400125
YA1400158
YA1400158
YA1400158
YA1400158
YA1400158
YA1400158
YA1400158
YA1400148
YA1400148

כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-

<0.020
0.11
4.5
<0.030
18
<0.050
26.6
0.11
0.082
65
<0.050
4.5
<0.030
6
<0.050
<0.050
6
<0.050
0.51
<0.030
<0.030
0.51
145
<5
113
43
175
149
<5
96
6.48
ראה רשימה
<0.050

02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014

אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן

שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
האחים ברדריאן
האחים ברדריאן
האחים ברדריאן

YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148
YA1400148

אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ

0.9
<0.100
<0.250
0.15
<0.005
136
<0.010
<0.020
<0.020
0.055
2
<0.030
8.7
0.22
32.6
0.25
<0.030
72
<0.050
0.5
<0.030
13
<0.050
<0.050
10.5
<0.050
0.62
<0.030
<0.030
0.18
517
5
6.7
182

02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014

מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה
מנועי הבירה

שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
מנועי הבירה
שפכים -מנועי הבירה
מנועי הבירה

YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133
YA1400133

סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי

ראה רשימה
<0.050
1.7
<0.100
0.39
0.13
<0.005
64
<0.010
<0.020
0.04
0.39
7.4
<0.030
9.5
<0.050
14
0.18
0.27
300
<0.050
60
0.17
11
<0.050
<0.050
17
<0.050
0.24
<0.030
<0.030
4.7
671
221
-

02/04/2014
02/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014

מנועי הבירה
מנועי הבירה
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות

מנועי הבירה
מנועי הבירה
טן ירושלים
טן ירושלים
שפכים -טן ירושלים
טן ירושלים
שפכים -טן ירושלים
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות

הגבה ) (pHבשטח
YA1400133
 YA1400133מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400147
 YA1400147מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400147
דיגום חטף/אקראי
YA1400147
 EPA-8260,5035) YA1400147לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400141
כסף ) - (AgבICP-
YA1400141
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400141
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400141
בורון ) - (BבICP-
YA1400141
בריום ) - (BaבICP-
YA1400141
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400141
סידן ) - (CaבICP-
YA1400141
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400141
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400141
כרום ) - (CrבICP-
YA1400141
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400141
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400141
כספית ) - (HgבICP-
YA1400141
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400141
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400141
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400141
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400141
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400141
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400141
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400141
זרחן ) - (PבICP-
YA1400141
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400141
גופרית ) - (SבICP-
YA1400141
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400141
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400141
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400141
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400141

7.4
563
755
92
<5
6.3
ראה רשימה
<0.050
1.5
<0.100
0.4
0.11
<0.005
63
<0.010
<0.020
0.035
0.37
6.9
<0.030
9.5
<0.050
13.4
0.18
0.28
300
<0.050
60
0.15
11
<0.050
<0.050
16.6
<0.050

02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
01/04/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014

מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה

שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
שפכים -מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
שפכים -פז תלפיות
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה

סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400141
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400141
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400141
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400141
 YA1400141מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400141
דיגום חטף/אקראי
YA1400141
הגבה ) (pHבשטח
YA1400141
 YA1400141מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400142
 YA1400142מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400142
דיגום חטף/אקראי
YA1400142
הגבה ) (pHבשטח
YA1400142
 EPA-8260,5035) YA1400142לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400114
כסף ) - (AgבICP-
YA1400114
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400114
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400114
בורון ) - (BבICP-
YA1400114
בריום ) - (BaבICP-
YA1400114
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400114
סידן ) - (CaבICP-
YA1400114
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400114
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400114
כרום ) - (CrבICP-
YA1400114
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400114
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400114
כספית ) - (HgבICP-
YA1400114
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400114
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400114
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400114
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400114
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400114
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400114

0.23
<0.030
<0.030
4.6
691
131
7.4
578
109
25
<5
6.41
0.62
ראה רשימה
<0.05
0.6
<0.05
2
0.2
<0.005
102
<0.01
<0.02
<0.02
0.05
1.6
<0.03
43.2
0.07
33
0.2
<0.05
105

18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014

בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
אולמי לה בל
אולמי לה בל
אולמי לה בל
אולמי לה בל
אולמי לה בל
אולמי לה בל
אולמי לה בל
אוזי ירושלים  -תלפיות
אוזי ירושלים  -תלפיות
אוזי ירושלים  -תלפיות
אוזי ירושלים  -תלפיות
אוזי ירושלים  -תלפיות
אוזי ירושלים  -תלפיות
אוזי ירושלים  -תלפיות
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית

שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
שפכים  -בקעה
בקעה
שפכים  -בקעה
בקעה
בקעה
שפכים  -אולמי לה בל
אולמי לה בל
אולמי לה בל
שפכים  -אולמי לה בל
שפכים  -אולמי לה בל
אולמי לה בל
אולמי לה בל
שפכים  -אוזי  -תלפיות
אוזי-תלפיות
אוזי-תלפיות
שפכים  -אוזי  -תלפיות
שפכים  -אוזי  -תלפיות
אוזי-תלפיות
אוזי-תלפיות
שפכים -נווה עמית
נווה עמית
נווה עמית
שפכים -נווה עמית
שפכים -נווה עמית

YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400114
YA1400120
YA1400120
YA1400120
YA1400120
YA1400120
YA1400120
YA1400120
YA1400121
YA1400121
YA1400121
YA1400121
YA1400121
YA1400121
YA1400121
DH1410108
DH1410108
DH1410108
DH1410108
DH1410108

ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl

<0.05
2.7
<0.02
8.7
<0.05
<0.05
9.7
<0.03
0.4
<0.02
<0.02
0.1
28
<5
22
320
2236
386
48
223
5.1
250
5904
2766
24
283
4.7
83.7
798
382
40
273

05/03/2014
05/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014

נווה עמית
נווה עמית
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני

נווה עמית
נווה עמית
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
שפכים  -אריה את בני
אריה את בני

DH1410108
DH1410108
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122

דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

7.5
ראה רשימה
<0.050
0.87
<0.100
1.4
0.128
<0.005
90
<0.010
<0.020
0.044
0.11
7
<0.030
19.4
<0.050
23.5
0.1
0.25
137
<0.050
23
<0.050
14.7
<0.050
<0.050
3.7
<0.050
0.47
<0.030
<0.030
0.48
64

27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014

אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב

שפכים  -אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב

YA1400122
YA1400122
YA1400122
YA1400122
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111
DH1410111

שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-

<5
6.34
45
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.1
<0.005
62.6
<0.01
<0.02
<0.02
0.1
0.5
<0.03
6.9
<0.05
22.8
<0.03
<0.03
49
<0.05
0.2
<0.02
10.2
<0.05
<0.05
4.7
<0.05
0.5
<0.02
<0.02

10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014

נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
קניון הפסגה
קניון הפסגה
קניון הפסגה
קניון הפסגה
קניון הפסגה
קניון הפסגה
קניון הפסגה
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר
בית באייר

שפכים -נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
שפכים -נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
נענע שירותי רכב
שפכים -קניון פסגת זאב
קניון פסגת זאב
קניון פסגת זאב
שפכים -קניון פסגת זאב
שפכים -קניון פסגת זאב
קניון פסגת זאב
קניון פסגת זאב
שפכים -מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
שפכים -מזנון קול ישראל
שפכים -מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
סונול שער הדרום
שפכים -סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
שפכים -סונול שער הדרום
שפכים -סונול שער הדרום
שפכים -סונול שער הדרום
שפכים -בית באייר
בית באייר
בית באייר
שפכים -בית באייר
שפכים -בית באייר
בית באייר

אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410111
צח"כCOD-
DH1410111
 DH1410111מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410111
דטרגנטים אניונים
DH1410111
דטרגנטים נוניונים
DH1410111
דיגום חטף/אקראי
DH1410111
הגבה ) (pHבשטח
DH1410111
 DH1410111מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410118
צח"כCOD-
DH1410118
 DH1410118מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410118
כלורידים )(Cl
DH1410118
דיגום חטף/אקראי
DH1410118
הגבה ) (pHבשטח
DH1410118
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410101
צח"כCOD-
DH1410101
 DH1410101מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410101
כלורידים )(Cl
DH1410101
דיגום חטף/אקראי
DH1410101
DH1410101
הגבה ) (pHבשטח
צח"כCOD-
YA1400108
שמן מינרלי
YA1400108
דיגום חטף/אקראי
YA1400108
VOC's - EPA 8260
YA1400108
SVOC EPA 8270
YA1400108
 EPA-8260,5035) YA1400108לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410090
צח"כCOD-
DH1410090
 DH1410090מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410090
כלורידים )(Cl
DH1410090
דיגום חטף/אקראי
DH1410090

0.4
396
16
<5
2.4
<0.1
6.78
14
114
566
130
50
362
7
143
1702
414
66
287
6.8
53
<5
לא התגלתה
לא התגלתה
<0.025
102
798
382
12
216
-

05/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014

בית באייר
דור אלון רמת רחל
דור אלון רמת רחל
דור אלון רמת רחל
דור אלון רמת רחל
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר

בית באייר
דור אלון רמת רחל
שפכים -דור אלון רמת רחל
דור אלון רמת רחל
שפכים -דור אלון רמת רחל
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר

הגבה ) (pHבשטח
DH1410090
צח"כCOD-
YA1400109
שמן מינרלי
YA1400109
דיגום חטף/אקראי
YA1400109
 EPA-8260,5035) YA1400109לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400087
כסף ) - (AgבICP-
YA1400087
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400087
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400087
בורון ) - (BבICP-
YA1400087
בריום ) - (BaבICP-
YA1400087
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400087
סידן ) - (CaבICP-
YA1400087
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400087
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400087
כרום ) - (CrבICP-
YA1400087
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400087
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400087
כספית ) - (HgבICP-
YA1400087
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400087
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400087
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400087
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400087
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400087
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400087
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400087
זרחן ) - (PבICP-
YA1400087
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400087
גופרית ) - (SבICP-
YA1400087
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400087
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400087
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400087
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400087
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400087
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400087

6.7
4335
28
0.84
ראה רשימה
<0.050
5.7
<0.100
10.6
0.51
<0.005
161.3
<0.010
0.047
1.8
0.83
32.3
<0.030
111.7
0.28
29.6
0.63
1.2
1022
0.087
92
1.6
52.8
0.5
<0.050
2.3
<0.050
0.48
0.063

05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014

אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד

שפכים -אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
אל איי קאר
שפכים -אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד
שפכים -ניר גד

YA1400087
YA1400087
YA1400087
YA1400087
YA1400087
YA1400087
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101
YA1400101

ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-

0.034
2.3
788
<5
408
ראה רשימה
<0.050
2.8
<0.100
16.2
0.51
<0.005
343
<0.010
<0.020
<0.020
0.21
38.7
<0.030
38.3
0.06
30.9
0.55
0.17
276
0.044
8.3
<0.050
15.9
<0.100
<0.050
12.7
<0.050
0.86

05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014

ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
ניר גד
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות

טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400101
שפכים -ניר גד
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400101
שפכים -ניר גד
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400101
שפכים -ניר גד
 YA1400101מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
ניר גד
שמן מינרלי
YA1400101
שפכים -ניר גד
דיגום חטף/אקראי
YA1400101
ניר גד
 YA1400101מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
ניר גד
זרחן ) - (PבICP-
DH1410054
לה קרים
צח"בBOD-
DH1410054
לה קרים
צח"כCOD-
DH1410054
לה קרים
 DH1410054מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
לה קרים
שמן מינרלי
DH1410054
שפכים -לה קרים
חנקן קילדהל )כ(N-
DH1410054
שפכים -לה קרים
דטרגנטים אניונים
DH1410054
שפכים -לה קרים
 DH1410054ניטראט כNAS Method N-
שפכים -לה קרים
ניטריט )כ(N-
DH1410054
שפכים -לה קרים
חנקן כללי )כ(N-
DH1410054
שפכים -לה קרים
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410054
לה קרים
דיגום חטף/אקראי
DH1410054
לה קרים
VOC's - EPA 8260
DH1410054
שפכים -לה קרים
 -GC/Head Space ) DH1410054ב( DOX
שפכים -לה קרים
הגבה ) (pHבשטח
DH1410054
לה קרים
 DH1410054מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
לה קרים
סריקת מתכות בICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
כסף ) - (AgבICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
אלומיניום )- (AlבICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
ארסן ) - (AsבICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
בורון ) - (BבICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
בריום ) - (BaבICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
בריליום ) - (BeבICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
סידן ) - (CaבICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
קדמיום ) -(CdבICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
קובלט ) - (CoבICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
כרום ) - (CrבICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
נחושת ) - (CuבICP-
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458

0.049
<0.030
1.6
145
<5
113
0.5
808
1309
284
<5
14.6
3.4
<0.2
<0.002
14.6
5
לא התגלתה
<0.05
7.05
249
ראה רשימה
<0.05
0.1
<0.05
<0.25
0.07
<0.005
73
<0.01
<0.02
<0.02
0.08

05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014

אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
אחדות הסעות
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה

שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראל DH13/10458
שפכים -אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראלDH13/10458
אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראל DH13/10458
אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראל DH13/10458
אחדות הסעות )הסעות אהבת ישראל DH13/10458
YA1400090
שפכים -עובדיה
YA1400090
שפכים -עובדיה
YA1400090
שפכים -עובדיה
YA1400090
שפכים -עובדיה
YA1400090
שפכים -עובדיה
YA1400090
שפכים -עובדיה
YA1400090
שפכים -עובדיה
YA1400090
שפכים -עובדיה
YA1400090
שפכים -עובדיה
YA1400090
שפכים -עובדיה

ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-

0.7
<0.03
21.7
<0.05
28
0.05
<0.03
263.8
<0.05
1.8
<0.02
78.5
<0.05
<0.05
11.6
<0.05
0.6
<0.02
<0.02
0.1
196
18
7.21
185
ראה רשימה
<0.050
2.8
<0.100
0.93
0.44
<0.005
85
<0.010
<0.020

05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014

עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא

שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
שפכים -עובדיה
עובדיה
שפכים -עובדיה
עובדיה
עובדיה
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא

YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
YA1400090
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088

כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-

0.037
0.28
13.9
<0.030
1459.7
<0.050
24.6
0.22
0.12
148
<0.050
47.8
0.08
16.1
<0.100
<0.050
5.8
<0.050
0.62
0.034
<0.030
0.6
327
<5
223
ראה רשימה
<0.050
0.66
<0.100
<0.250
0.48
<0.005
95
<0.010

06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
06/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014

אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
אונרא
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג

שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
שפכים -אונרא
אונרא
שפכים -אונרא
אונרא
אונרא
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג

DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
DH1410088
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091

קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-

<0.020
<0.020
0.3
4.1
<0.030
16.9
<0.050
33.9
0.13
0.044
93.4
<0.050
1.5
<0.030
19.4
<0.050
<0.050
8.4
<0.050
0.75
0.02
<0.030
0.47
69
34
51
ראה רשימה
<0.05
0.053
<0.05
<0.25
0.1
<0.005
66.4

05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
05/03/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014

יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר

שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
יצחק אסייג
שפכים -יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר

YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400091
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159

קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-

<0.01
<0.02
<0.02
0.05
0.5
<0.03
52.1
<0.05
29
<0.03
<0.03
110.3
<0.05
7.7
<0.02
19.6
<0.05
<0.05
5.1
<0.05
0.7
<0.02
<0.02
0.1
236
<5
198
ראה רשימה
<0.050
1.4
<0.100
0.4
0.11
<0.005

02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014

מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל

שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
שפכים -מאיר
מאיר
שפכים -מאיר
מאיר
מאיר
מאיר
שפכים  -בית שמואל
שפכים  -בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל

YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
YA1400159
DH1410092
DH1410092
DH1410092
DH1410092
DH1410092

סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

60
<0.010
<0.020
0.034
0.37
6.9
<0.030
9.2
<0.050
12.6
0.18
0.27
290
<0.050
60
0.15
11
<0.050
<0.050
18
<0.050
0.22
<0.030
<0.030
4.6
629
220
7.4
525
<0.25
103
1755
2841
782

12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014

בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
י.מ.ק.א
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
אכסניית נוער ובית הארחה אגרו
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר

שפכים  -בית שמואל
שפכים  -בית שמואל
שפכים  -בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
שפכים  -י.מ.ק.א
שפכים  -י.מ.ק.א
ימקא
ימקא
ימקא
שפכים  -י.מ.ק.א
שפכים  -י.מ.ק.א
שפכים  -י.מ.ק.א
ימקא
ימקא
ימקא
שפכים  -אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
שפכים  -אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
אחסניית נוער ובית הארחה אגרון
אחסניית נוער ובית הארחה אגרון
אחסניית נוער ובית הארחה אגרון
שפכים  -אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
שפכים  -אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
שפכים  -אכסניית נוער ובית הארחה אגרון
אחסניית נוער ובית הארחה אגרון
אחסניית נוער ובית הארחה אגרון
אחסניית נוער ובית הארחה אגרון
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר

DH1410092
DH1410092
DH1410092
DH1410092
DH1410092
DH1410092
DH1410097
DH1410097
DH1410097
DH1410097
DH1410097
DH1410097
DH1410097
DH1410097
DH1410097
DH1410097
DH1410097
DH1410091
DH1410091
DH1410091
DH1410091
DH1410091
DH1410091
DH1410091
DH1410091
DH1410091
DH1410091
DH1410091
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098

שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-

127
115
3.5
6.8
742
<0.25
147
186
400
108
30
164
3.4
8.89
98
<0.25
202
915
1332
375
66
209
3.7
6
375
ראה רשימה
<0.05
0.8
<0.05
1.8
0.1
<0.005

18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014

השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
השחר
רמת תמיר
רמת תמיר
רמת תמיר
רמת תמיר
רמת תמיר
רמת תמיר

שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
שפכים  -השחר
השחר
שפכים  -השחר
השחר
השחר
שפכים -רמת תמיר )נווה הדר(
רמת תמיר )נווה הדר(
רמת תמיר )נווה הדר(
שפכים -רמת תמיר )נווה הדר(
שפכים -רמת תמיר )נווה הדר(
רמת תמיר )נווה הדר(

YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
YA1400098
DH1410119
DH1410119
DH1410119
DH1410119
DH1410119
DH1410119

סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי

105
<0.01
<0.02
<0.02
0.2
10
<0.03
15.4
<0.05
22
0.2
0.08
86
<0.05
6
<0.05
25.7
<0.05
<0.05
6.7
<0.03
0.4
<0.02
<0.02
0.8
224
<5
190
60.5
470
230
14
135
-

11/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014

רמת תמיר
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס

רמת תמיר )נווה הדר(
שפכים  -המלך שלמה
שפכים  -המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
שפכים  -המלך שלמה
שפכים  -המלך שלמה
שפכים  -המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
המלך שלמה
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס

DH1410119
DH1410095
DH1410095
DH1410095
DH1410095
DH1410095
DH1410095
DH1410095
DH1410095
DH1410095
DH1410095
DH1410095
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110

הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-

7.8
<0.25
61
1755
2841
778
21
251
4.5
6.89
742
ראה רשימה
<0.05
0.7
<0.05
<0.25
0.2
<0.005
48.7
<0.01
<0.02
<0.02
0.1
1.6
<0.03
3
<0.05
12.2
0.05
<0.05
43
<0.05
1
<0.02

18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
18/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014

סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
סיגמא מוטורס
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ

שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
סיגמה מוטורס
שפכים  -סיגמא מוטורס
סיגמה מוטורס
סיגמה מוטורס
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב

YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
YA1400110
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136

גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-

19.8
<0.05
<0.05
4
<0.03
0.2
<0.02
<0.02
0.6
111
<5
88
ראה רשימה
<0.050
4.4
<0.100
6.9
2
<0.005
99.6
<0.010
<0.020
0.046
0.93
21.6
<0.030
63.9
0.081
25.5
0.26
0.2
1029
<0.050
168

09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014

אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא

שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
שפכים -אחים סלהב
אחים סלהב בע"ם
שפכים -אחים סלהב
אחים סלהב בע"ם
אחים סלהב בע"ם
אחים סלהב בע"ם
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P

DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410136
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112
DH1410112

עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-

0.13
58.8
<0.050
<0.050
6.4
<0.050
0.61
0.081
<0.030
1.55
666
48
6.7
396
186
ראה רשימה
<0.050
0.34
<0.100
<0.250
<0.020
<0.005
10.7
<0.010
<0.020
<0.020
0.047
0.27
<0.030
177.5
<0.050
4
<0.025
<0.025

10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014

סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול

שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא
סיגמא
סיגמא
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא
סיגמא
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא
סיגמא
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול

נתרן ) - (NaבICP-
DH1410112
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410112
זרחן ) - (PבICP-
DH1410112
זרחן ) - (PבICP-
DH1410112
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410112
גופרית ) - (SבICP-
DH1410112
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410112
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410112
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410112
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410112
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410112
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410112
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410112
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410112
צח"בBOD-
DH1410112
צח"כCOD-
DH1410112
 DH1410112מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410112
כלורידים )(Cl
DH1410112
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410112
דיגום חטף/אקראי
DH1410112
SVOC EPA 8270
DH1410112
 -GC/Head Space ) DH1410112ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410112
 DH1410112מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
DH1410099
כסף ) - (AgבICP-
DH1410099
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410099
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410099
בורון ) - (BבICP-
DH1410099
בריום ) - (BaבICP-
DH1410099
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410099
סידן ) - (CaבICP-
DH1410099
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410099
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410099

186
<0.050
3.3
1.87
<0.030
26
<0.050
<0.050
5.3
<0.050
0.082
<0.020
<0.020
0.19
50
106
57
<5
166
10.6
לא התגלתה
0.32
9.1
50
ראה רשימה
<0.050
<0.050
<0.100
<0.250
0.069
<0.005
77.8
<0.010
0.04

11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
09/03/2014

מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
אגד עטרות

שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
מדינול
שפכים -מדינול
שפכים -מדינול
מדינול
שפכים -אגד עטרות

DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410099
DH1410133

כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
סולפאט )(SO4
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
SVOC EPA 8270
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-

0.4
<0.030
1.6
<0.030
6.9
<0.050
32.7
0.046
<0.030
66.9
0.23
<0.050
<0.030
16.3
<0.050
<0.050
6.3
<0.050
0.71
<0.020
<0.020
0.06
9
29
10
<5
133
55
<0.1
3.1
לא התגלתה
לא התגלתה
7.54
ראה רשימה

09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014
09/03/2014

אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות

שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות

DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133
DH1410133

כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח

<0.05
<0.05
<0.05
0.8
0.2
<0.005
113
<0.01
<0.02
<0.02
0.03
1.8
<0.03
32.4
0.06
32.3
0.2
<0.05
108
<0.05
3.8
<0.02
7.7
<0.05
<0.05
6.4
<0.03
0.8
<0.02
<0.02
0.2
146
28
7.73

09/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014

אגד עטרות
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P

אגד עטרות
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא

DH1410133
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113
DH1410113

מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-

126
91.9
ראה רשימה
<0.050
0.1
<0.100
<0.250
0.067
<0.005
59
<0.010
<0.020
<0.020
0.037
0.31
<0.030
35.4
<0.050
23
<0.030
<0.030
91.9
<0.050
1.94
2.4
<0.030
10.8
<0.050
<0.050
4.4
<0.050
0.49
<0.020
<0.020
0.1

10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
10/03/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014

סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
היכל דוד
היכל דוד
היכל דוד
היכל דוד
היכל דוד
היכל דוד
היכל דוד
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית

סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
היכל דוד
היכל דוד
היכל דוד
היכל דוד
היכל דוד
היכל דוד
היכל דוד
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית

צח"בBOD-
DH1410113
צח"כCOD-
DH1410113
 DH1410113מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410113
כלורידים )(Cl
DH1410113
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410113
דיגום חטף/אקראי
DH1410113
 -GC/Head Space ) DH1410113ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410113
 DH1410113מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410154
צח"כCOD-
DH1410154
 DH1410154מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410154
כלורידים )(Cl
DH1410154
דיגום חטף/אקראי
DH1410154
הגבה ) (pHבשטח
DH1410154
סריקת מתכות בICP-
YA1400197
כסף ) - (AgבICP-
YA1400197
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400197
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400197
בורון ) - (BבICP-
YA1400197
בריום ) - (BaבICP-
YA1400197
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400197
סידן ) - (CaבICP-
YA1400197
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400197
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400197
כרום ) - (CrבICP-
YA1400197
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400197
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400197
כספית ) - (HgבICP-
YA1400197
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400197
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400197
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400197
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400197

51
237
35
<5
204
11.2
0.58
9.5
35
232
2679
672
54
380
6.02
ראה רשימה
<0.05
0.5
<0.05
<0.25
0.5
<0.005
62.2
<0.01
<0.02
<0.02
0.7
5.8
<0.03
13.6
<0.05
22.6
0.2

07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014

שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
שטיפת עץ הזית
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
חצר המושבה
חצר המושבה
חצר המושבה
חצר המושבה
חצר המושבה
חצר המושבה
חצר המושבה
יחאזקל ובניו  -חדש

שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
שפכים  -עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
פז חברוני
שפכים -פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
שפכים -פז חברוני
שפכים  -חצר המושבה
חצר המושבה
חצר המושבה
שפכים  -חצר המושבה
שפכים  -חצר המושבה
חצר המושבה
חצר המושבה
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(

מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400197
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400197
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400197
זרחן ) - (PבICP-
YA1400197
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400197
גופרית ) - (SבICP-
YA1400197
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400197
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400197
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400197
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400197
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400197
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400197
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400197
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400197
צח"כCOD-
YA1400197
 YA1400197מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400197
דטרגנטים אניונים
YA1400197
דטרגנטים נוניונים
YA1400197
דיגום חטף/אקראי
YA1400197
הגבה ) (pHבשטח
YA1400197
 YA1400197מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400144
שמן מינרלי
YA1400144
דיגום חטף/אקראי
YA1400144
הגבה ) (pHבשטח
YA1400144
 EPA-8260,5035) YA1400144לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400136
צח"כCOD-
YA1400136
 YA1400136מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400136
כלורידים )(Cl
YA1400136
דיגום חטף/אקראי
YA1400136
הגבה ) (pHבשטח
YA1400136
סריקת מתכות בICP-
YA1400127

0.05
146.8
<0.03
37.8
0.04
19.6
<0.05
<0.05
10
<0.05
0.7
0.03
<0.02
0.4
1447
426
<5
4.2
<0.1
7.7
187
459
44
8.64
1.12
80.5
554
115
28
180
6.9
ראה רשימה

01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014

יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש

שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים  -יחזקאל ובניו )טויוטה(
יחזקאל ובניו )טויוטה(
יחזקאל ובניו )טויוטה(

YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127
YA1400127

כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח

<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.09
<0.005
65
<0.01
<0.02
<0.02
<0.02
0.05
<0.03
13
<0.05
26
<0.05
<0.05
67
<0.05
1.2
<0.02
12.3
<0.05
<0.05
5.8
<0.03
0.7
<0.02
<0.02
0.04
8
<5
7.86

01/05/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

יחאזקל ובניו  -חדש
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז דניה
סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע
סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע
סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע
סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע
סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע
סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע
סעדת סטקיית צידקיהו מרכז הע
מושב זקנים מאוחד
מושב זקנים מאוחד
מושב זקנים מאוחד
מושב זקנים מאוחד
מושב זקנים מאוחד
מושב זקנים מאוחד
מושב זקנים מאוחד
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות

יחזקאל ובניו )טויוטה(
פז דניה
שפכים -פז דניה
פז דניה
פז דניה
שפכים -פז דניה
שפכים  -סטקיית צדקיהו
סטקיית צדקיהו
סטקיית צדקיהו
שפכים  -סטקיית צדקיהו
שפכים  -סטקיית צדקיהו
סטקיית צדקיהו
סטקיית צדקיהו
שפכים -מושב זקנים מאוחד
מושב ביזקנים מאוחד
מושב ביזקנים מאוחד
שפכים -מושב זקנים מאוחד
שפכים -מושב זקנים מאוחד
מושב ביזקנים מאוחד
מושב ביזקנים מאוחד
שפכים  -בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
שפכים  -בית ראובן
שפכים  -בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות

 YA1400127מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400128
שמן מינרלי
YA1400128
דיגום חטף/אקראי
YA1400128
הגבה ) (pHבשטח
YA1400128
 EPA-8260,5035) YA1400128לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400150
צח"כCOD-
YA1400150
 YA1400150מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400150
כלורידים )(Cl
YA1400150
דיגום חטף/אקראי
YA1400150
הגבה ) (pHבשטח
YA1400150
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400137
צח"כCOD-
YA1400137
 YA1400137מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400137
כלורידים )(Cl
YA1400137
דיגום חטף/אקראי
YA1400137
הגבה ) (pHבשטח
YA1400137
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400139
צח"כCOD-
YA1400139
 YA1400139מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400139
כלורידים )(Cl
YA1400139
דיגום חטף/אקראי
YA1400139
הגבה ) (pHבשטח
YA1400139
סריקת מתכות בICP-
YA1400145
כסף ) - (AgבICP-
YA1400145
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400145
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400145
בורון ) - (BבICP-
YA1400145
בריום ) - (BaבICP-
YA1400145
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400145
סידן ) - (CaבICP-
YA1400145

8
375
<5
8.47
0.08
71
282
83
<5
136
9
94.5
788
95
26
144
8.68
72
1230
268
<5
156
6.01
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.03
<0.005
9.4

30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
מסעדה פינתי תלפיות
מסעדה פינתי תלפיות
מסעדה פינתי תלפיות
מסעדה פינתי תלפיות
מסעדה פינתי תלפיות
מסעדה פינתי תלפיות

אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
שפכים  -פינתי )יד חרוצים(
פינתי)יד חרוצים(
פינתי)יד חרוצים(
שפכים  -פינתי )יד חרוצים(
שפכים  -פינתי )יד חרוצים(
פינתי)יד חרוצים(

YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400145
YA1400153
YA1400153
YA1400153
YA1400153
YA1400153
YA1400153

קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי

<0.01
<0.02
<0.02
0.08
0.2
<0.03
21
<0.05
23
<0.05
<0.05
58
<0.05
1.4
<0.02
13.4
<0.05
<0.05
5.5
<0.03
0.4
<0.02
<0.02
0.3
392
14
9.12
319
50
337
52
16
117
-

30/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
24/04/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014

מסעדה פינתי תלפיות
מסעדה בבית הלוחם
מסעדה בבית הלוחם
מסעדה בבית הלוחם
מסעדה בבית הלוחם
מסעדה בבית הלוחם
מסעדה בבית הלוחם
מסעדה בבית הלוחם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם

פינתי)יד חרוצים(
שפכים -מסעדה בבית הלוחם
מסעדת בבית הלוחם
מסעדת בבית הלוחם
שפכים -מסעדה בבית הלוחם
שפכים -מסעדה בבית הלוחם
מסעדת בבית הלוחם
מסעדת בבית הלוחם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם

YA1400153
YA1400140
YA1400140
YA1400140
YA1400140
YA1400140
YA1400140
YA1400140
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165

הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-

7.3
107
283
53
<5
315
7.47
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.05
<0.005
45
<0.01
<0.02
<0.02
0.05
0.3
<0.03
45
<0.05
20
<0.05
<0.05
118
<0.05
7.5
<0.02
18
<0.05
<0.05
5.9

01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
01/05/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014

בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
מסעדת כרמא
מסעדת כרמא
מסעדת כרמא
מסעדת כרמא
מסעדת כרמא
מסעדת כרמא
מסעדת כרמא
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן

בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
שפכים  -כרמא
כרמא
כרמא
שפכים  -כרמא
שפכים  -כרמא
כרמא
כרמא
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן

YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400165
YA1400132
YA1400132
YA1400132
YA1400132
YA1400132
YA1400132
YA1400132
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157

בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-

<0.03
0.5
<0.02
<0.02
0.06
437
977
461
207
3.6
לא התגלו
7.76
435
79
797
237
24
135
7.09
ראה רשימה
<0.05
1.5
<0.05
3.3
0.9
<0.005
174
<0.01
<0.02
0.05
0.4
64.3
<0.03

04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014

י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
מסעדת סטקיית חצות
מסעדת סטקיית חצות
מסעדת סטקיית חצות
מסעדת סטקיית חצות
מסעדת סטקיית חצות
מסעדת סטקיית חצות
מסעדת סטקיית חצות
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים

שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
שפכים -סטקיית חצות
סטקיית חצות
סטקיית חצות
שפכים -סטקיית חצות
שפכים -סטקיית חצות
סטקיית חצות
סטקיית חצות
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים

DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410157
DH1410168
DH1410168
DH1410168
DH1410168
DH1410168
DH1410168
DH1410168
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150

אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-

.64.3
0.3
34.5
0.8
0.3
205
0.05
20
0.1
19
<0.05
<0.05
14.3
<0.03
1
0.05
<0.02
1.4
228
12
5.26
289
77.4
105
20
<5
152
7
ראה רשימה
<0.05
0.06
<0.05
<0.25

08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014

בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים

שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
בי"ח הדסה הר הצופים
בי"ח הדסה הר הצופים
בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -בי"ח הדסה הר הצופים
בי"ח הדסה הר הצופים

DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150
DH1410150

בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
הגבה ) (pHבשטח

0.06
<0.005
44.7
<0.01
<0.02
<0.02
0.08
0.2
<0.03
92.2
<0.05
19.5
<0.03
<0.03
286.4
<0.03
19.5
0.025
12.3
<0.05
<0.05
1.7
<0.05
0.5
<0.02
<0.02
0.3
443
951
453
404
3.4
לא התגלו
8.15

08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014

בית חולים הדסה הר הצופים
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית

בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
רחיצת הגבעה הצרפתית
רחיצת הגבעה הצרפתית

DH1410150
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172

מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

418
ראה רשימה
<0.05
0.6
<0.05
<0.25
0.4
<0.005
53
<0.01
<0.02
<0.02
0.3
5.9
<0.03
13.5
<0.05
14
0.1
<0.05
54.5
<0.0.5
2.2
0.04
5.3
<0.05
<0.05
56
<0.03
0.4
0.04
<0.02
0.3
359
173

08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014

תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
תחנת רחיצה הגבעה צרפתית
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה

שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים -רחיצת הגבעה הצרפתית
רחיצת הגבעה הצרפתית
רחיצת הגבעה הצרפתית
רחיצת הגבעה הצרפתית
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה

DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410172
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173

שמן מינרלי
דטרגנטים אניונים
דטרגנטים נוניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-

<5
3.8
<0.1
7.1
96
ראה רשימה
<0.05
0.08
<0.05
<0.25
0.04
<0.005
35.6
<0.01
<0.02
<0.02
0.03
0.1
<0.03
17.9
<0.05
10.8
<0.03
<0.03
49.9
<0.03
3.6
0.024
12.9
<0.05
<0.05
2.2
<0.05
0.3

12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014

רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש

שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
שפכים  -רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
רכבת קלה
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים

DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410173
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149
DH1410149

טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דטרגנטים אניונים
דטרגנטים נוניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-

<0.02
<0.02
0.1
508
80
12
3.6
<0.1
8.4
70
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.08
<0.005
63
<0.01
<0.02
<0.02
0.035
0.8
<0.03
13.7
<0.05
24
0.06
<0.03
62.9
<0.03
5.7
0.025
9.4

08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014

שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
שערי צדק  -חדש
דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ

שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
שפכים -בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
בי"ח ביקור חולים
דלק הגבעה הצרפתית
שפכים  -דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
שפכים  -דלק הגבעה הצרפתית
דלק הגבעה הצרפתית
שפכים  -דלק הגבעה הצרפתית
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ

אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410149
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410149
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410149
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410149
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410149
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410149
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410149
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410149
צח"בBOD-
DH1410149
צח"כCOD-
DH1410149
 DH1410149מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
DH1410149
דטרגנטים אניונים
DH1410149
דיגום חטף/אקראי
DH1410149
VOC's - EPA 8260
DH1410149
SVOC EPA 8270
DH1410149
הגבה ) (pHבשטח
DH1410149
 DH1410149מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
DH1410180
שמן מינרלי
DH1410180
דיגום חטף/אקראי
DH1410180
SVOC EPA 8270
DH1410180
הגבה ) (pHבשטח
DH1410180
 EPA-8260,5035) DH1410180לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400195
כסף ) - (AgבICP-
YA1400195
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400195
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400195
בורון ) - (BבICP-
YA1400195
בריום ) - (BaבICP-
YA1400195
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400195
סידן ) - (CaבICP-
YA1400195
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400195
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400195
כרום ) - (CrבICP-
YA1400195

<0.05
<0.05
5.1
<0.05
0.8
<0.02
<0.02
0.05
868
1760
1274
106
301
לא התגלו
לא התגלו
7.25
1165
145
<5
לא התגלו
6.8
2.36
ראה רשימה
<0.05
0.3
<0.05
<0.25
0.5
<0.005
71.2
<0.01
<0.02
<0.02

07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר

שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
רכב נוצץ
רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
שפכים  -רכב נוצץ
רכב נוצץ
רכב נוצץ
רכב נוצץ
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר

YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
YA1400195
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143

נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דטרגנטים אניונים
דטרגנטים נוניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-

0.6
4.8
<0.03
16
<0.05
26.6
0.1
0.04
122.6
<0.03
5.5
0.04
33.1
<0.05
<0.05
10.2
<0.05
0.9
0.02
<0.02
0.2
1180
199
14
3.4
<0.1
8.8
88
ראה רשימה
<0.050
0.8
<0.100
1.5
0.17

30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014

אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
מרינדה
מרינדה
מרינדה
מרינדה

שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
אוטו תאמר
שפכים  -אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
אוטו תאמר
שפכים  -מרינדה
מרינדה
מרינדה
שפכים  -מרינדה

DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410143
DH1410192
DH1410192
DH1410192
DH1410192

בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים

<0.005
169
<0.010
<0.020
0.06
0.05
4.8
<0.030
59
0.045
37
0.25
0.04
160
<0.050
15.7
<0.030
5.1
<0.050
<0.050
10
<0.050
0.77
<0.030
<0.030
0.41
1016
16
6.99
606
488
3990
850
33

04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014

מרינדה
מרינדה
מרינדה
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר

שפכים  -מרינדה
מרינדה
מרינדה
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר

DH1410192
DH1410192
DH1410192
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146
DH1410146

כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-

255
5.3
ראה רשימה
<0.05
0.6
<0.05
<0.25
0.5
<0.005
94.3
<0.01
<0.02
0.02
0.08
19.5
<0.03
15.2
<0.05
26.8
<0.03
<0.03
77.5
0.03
1.3
0.04
11.3
<0.05
<0.05
7.3
<0.05
0.8
0.035
<0.02
0.7

04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/03/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
04/05/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014

אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'

אחים גסנר
שפכים  -אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
אחים גסנר
שפכים -הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
שפכים -הולי בייגל
שפכים -הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
שפכים -קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
שפכים -קייטרינג תמר
שפכים -קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
קייטרינג תמר
פז הר החוצבים
שפכים  -פז הר החוצבים
פז הר החוצבים
פז הר החוצבים
שפכים  -פז הר החוצבים
שפכים -משחטת עוף ירושלים -משחטה
משחטת עוף ירושלים -משחטה
משחטת עוף ירושלים -משחטה
משחטת עוף ירושלים -משחטה
משחטת עוף ירושלים -משחטה

 DH1410146מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410146
דיגום חטף/אקראי
DH1410146
הגבה ) (pHבשטח
DH1410146
 DH1410146מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400194
זרחן ) - (PבICP-
YA1400194
צח"בBOD-
YA1400194
צח"כCOD-
YA1400194
 YA1400194מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400194
כלורידים )(Cl
YA1400194
חנקן קלדהל )כ(N-
YA1400194
דיגום חטף/אקראי
YA1400194
הגבה ) (pHבשטח
YA1400194
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410117
זרחן ) - (PבICP-
DH1410117
צח"בBOD-
DH1410117
צח"כCOD-
DH1410117
 DH1410117מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410117
כלורידים )(Cl
DH1410117
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410117
דיגום חטף/אקראי
DH1410117
הגבה ) (pHבשטח
DH1410117
צח"כCOD-
DH1410187
שמן מינרלי
DH1410187
דיגום חטף/אקראי
DH1410187
הגבה ) (pHבשטח
DH1410187
 EPA-8260,5035) DH1410187לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410165
זרחן ) - (PבICP-
DH1410165
צח"בBOD-
DH1410165
צח"כCOD-
DH1410165
 DH1410165מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

191
<5
6.99
115
66.6
10
1277
1945
674
<5
107
29.1
6.16
213
74
2385
3820
387
158
358
90.7
6.59
582
<5
7
0.94
611
3.2
642
956
228

25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
25/04/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014

עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ

שפכים -משחטת עוף ירושלים -משחטה
שפכים -משחטת עוף ירושלים -משחטה
שפכים -משחטת עוף ירושלים -משחטה
משחטת עוף ירושלים -משחטה
משחטת עוף ירושלים -משחטה
משחטת עוף ירושלים -משחטה
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
פעיל שירותי ביוב בע"ם
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ

DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165

שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-

50
1144
<0.1
112
6.16
148
ראה רשימה
<0.050
0.15
<0.100
<0.250
0.02
<0.005
73
<0.010
<0.020
<0.020
<0.030
0.25
<0.030
499
<0.050
26
0.045
<0.030
148
<0.050
5.7
4.6
<0.030
37
<0.100
<0.100
7

02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014

ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא

שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
שפכים -פעיל שרותי ביוב בע"מ
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא

DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410165
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196
DH1410196

בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-

<0.100
0.4
<0.030
<0.030
0.1
2417
2866
43
<5
<5
244
<0.1
57.1
8.56
37
214
ראה רשימה
<0.05
0.2
<0.05
<0.25
0.05
<0.005
27.3
<0.01
<0.02
<0.02
0.2
1.2
<0.03
60.6
<0.05
8.4
<0.03

12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
12/05/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014

סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
AVX

שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמה
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמה
סיגמה
סיגמה
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמה
סיגמה
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
AVX

מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410196
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410196
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410196
זרחן ) - (PבICP-
DH1410196
זרחן ) - (PבICP-
DH1410196
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410196
גופרית ) - (SבICP-
DH1410196
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410196
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410196
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410196
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410196
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410196
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410196
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410196
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410196
צח"בBOD-
DH1410196
צח"כCOD-
DH1410196
 DH1410196מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410196
כלורידים )(Cl
DH1410196
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410196
דיגום חטף/אקראי
DH1410196
VOC's - EPA 8260
DH1410196
SVOC EPA 8270
DH1410196
 -GC/Head Space ) DH1410196ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410196
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410167
צח"בBOD-
DH1410167
צח"כCOD-
DH1410167
 DH1410167מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410167
כלורידים )(Cl
DH1410167
דיגום חטף/אקראי
DH1410167
הגבה ) (pHבשטח
DH1410167
סריקת מתכות בICP-
DH1410139

<0.03
214
<0.03
29.7
20.4
0.03
14
<0.05
<0.05
2.2
<0.05
0.2
<0.02
<0.02
0.3
1002
1662
128
<5
258
63.8
לא התגלו
לא התגלו
<0.05
9.88
158
286
543
200
<5
148
9.29
ראה רשימה

<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.06
<0.005
71.5
<0.01
<0.02
<0.02
0.1
0.09
<0.03
12.5
<0.05
28.7
<0.03
<0.03
53.5
<0.05
1.8
0.025
14.5
<0.05
<0.05
4.7
<0.05
0.5
<0.02
<0.02
0.2
47
129
59
<5

ICP- ב- (Ag) כסף
ICP-ב- (Al) אלומיניום
ICP- ב- (As) ארסן
ICP- ב- (B) בורון
ICP- ב- (Ba) בריום
ICP- ב- (Be) בריליום
ICP- ב- (Ca) סידן
ICP- ב-(Cd) קדמיום
ICP- ב- (Co) קובלט
ICP- ב- (Cr) כרום
ICP- ב- (Cu) נחושת
ICP- ב- (Fe) ברזל
ICP- ב- (Hg) כספית
ICP- ב- (K) אשלגן
ICP- ב- (Li) ליתיום
ICP- ב-(Mg) מגנזיום
ICP- ב- (Mn) מנגן
ICP- ב- (M0)מוליבדיום
ICP- ב- (Na) נתרן
ICP- ב- (Ni) ניקל
ICP- ב- (P) זרחן
ICP- ב- (Pb) עופרת
ICP- ב- (S) גופרית
ICP- ב- (Sb) אנטימון
ICP- ב- (Se) סלניום
ICP- ב- (Si) סיליקון
ICP- ב- (Sn) בדיל
ICP- ב- (Sr) סטרוניום
ICP- ב- (Ti) טיטניום
ICP- ב- (V) ונדיום
ICP- ב- (Zn) אבץ
BOD-צח"ב
COD-צח"כ
 מ"צ105-מוצקים מרחפים ב
שמן מינרלי

DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139

AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX

AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX

08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014

08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014

AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא

AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
AVX
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא

DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410139
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169
DH1410169

כלורידים )(Cl
סולפאט )(SO4
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
SVOC EPA 8270
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-

144
45
<0.1
1.7
לא התגלתה
לא התגלתה
7.25
ראה רשימה
<0.05
0.4
<0.05
<0.25
0.1
<0.005
75
<0.01
<0.02
<0.02
0.04
1
<0.03
25
<0.05
30
<0.05
<0.05
76
<0.05
4.3
5.7
0.03
18
<0.05
<0.05

23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014

סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר

שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמא
סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
שפכים -סיגמא
סיגמא
סיגמא
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר

סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410169
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410169
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410169
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410169
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410169
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410169
צח"בBOD-
DH1410169
צח"כCOD-
DH1410169
 DH1410169מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410169
כלורידים )(Cl
DH1410169
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410169
דיגום חטף/אקראי
DH1410169
VOC's - EPA 8260
DH1410169
SVOC EPA 8270
DH1410169
 -GC/Head Space ) DH1410169ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410169
 DH1410169מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
DH1410156
כסף ) - (AgבICP-
DH1410156
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410156
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410156
בורון ) - (BבICP-
DH1410156
בריום ) - (BaבICP-
DH1410156
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410156
סידן ) - (CaבICP-
DH1410156
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410156
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410156
כרום ) - (CrבICP-
DH1410156
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410156
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410156
כספית ) - (HgבICP-
DH1410156
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410156
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410156
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410156

6.5
<0.03
0.07
<0.02
<0.02
0.3
92
249
58
<5
1667
40.9
לא התגלתה
לא התגלתה
<0.05
7.76
50
ראה רשימה
<0.05
0.3
<0.05
<0.25
0.2
<0.005
83
<0.01
<0.02
<0.02
0.2
2.1
<0.03
13.3
<0.05
29

08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014

זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס

שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
שפכים  -זמיר
זמיר
שפכים  -זמיר
זמיר
זמיר
זמיר
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס

DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410156
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144
DH1410144

מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-

<0.05
<0.05
84
<0.05
7.3
<0.02
32
<0.05
<0.05
8.7
<0.03
0.6
<0.02
<0.02
0.4
84
12
7.01
50
89
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.01
<0.005
15
<0.01
<0.02
<0.02
<0.02
0.5
<0.03

23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014

אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב

שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
אומריקס
אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
אומריקס
אומריקס
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב

אשלגן ) - (KבICP-
DH1410144
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410144
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410144
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410144
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410144
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410144
זרחן ) - (PבICP-
DH1410144
זרחן ) - (PבICP-
DH1410144
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410144
גופרית ) - (SבICP-
DH1410144
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410144
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410144
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410144
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410144
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410144
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410144
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410144
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410144
צח"בBOD-
DH1410144
צח"כCOD-
DH1410144
 DH1410144מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410144
כלורידים )(Cl
DH1410144
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410144
דיגום חטף/אקראי
DH1410144
VOC's - EPA 8260
DH1410144
SVOC EPA 8270
DH1410144
 -GC/Head Space ) DH1410144ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410144
 DH1410144מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
DH1410142
כסף ) - (AgבICP-
DH1410142
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410142
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410142
בורון ) - (BבICP-
DH1410142

7.2
<0.05
6.8
<0.05
<0.05
<0.05
0.1
0.5
0.02
8.4
<0.05
<0.05
4.3
<0.03
0.1
<0.02
<0.02
0.07
4
20
3
<5
124
1.7
לא התגלתה
לא התגלתה
<0.05
8.56
3
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25

08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014

מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מוסך אדיב
מולדת
מולדת
מולדת

שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
שפכים  -אדיב
אדיב
שפכים  -אדיב
אדיב
אדיב
אדיב
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת

DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
DH1410142
YA1400134
YA1400134
YA1400134

בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-

0.08
<0.005
89.4
<0.01
<0.02
<0.02
0.06
0.1
<0.03
3
<0.05
34.5
<0.03
<0.03
48.1
<0.05
0.05
<0.02
13.6
<0.05
<0.05
5.9
<0.05
0.6
<0.02
<0.02
0.4
2
<5
7.34
2
ראה רשימה
<0.05
<0.05

07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014

מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
הבירה
הבירה

שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
מולדת
שפכים  -מולדת
מולדת
מולדת
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה

YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400134
YA1400135
YA1400135

ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-

<0.05
0.3
0.1
<0.005
70.4
<0.01
<0.02
<0.02
0.05
0.6
<0.03
3.4
<0.05
22.3
0.07
<0.03
43.1
<0.05
1
<0.02
10.6
<0.05
<0.05
4.7
<0.05
0.4
<0.02
<0.02
0.1
10
<5
10
ראה רשימה
<0.05

07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014

הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה

שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
שפכים  -הבירה
הבירה
שפכים  -הבירה
הבירה
הבירה
הבירה

YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135
YA1400135

אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ

0.05
<0.05
<0.25
0.09
<0.005
55.3
<0.01
<0.02
<0.02
0.07
0.5
<0.03
2.6
<0.05
18
<0.05
<0.05
47.5
<0.05
2.3
<0.02
9.1
<0.05
<0.05
3.2
<0.03
0.4
<0.02
<0.02
0.08
18
<5
7.07
16

08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014

פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P

פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P

צח"כCOD-
YA1400138
שמן מינרלי
YA1400138
דיגום חטף/אקראי
YA1400138
VOC's - EPA 8260
YA1400138
SVOC EPA 8270
YA1400138
הגבה ) (pHבשטח
YA1400138
 EPA-8260,5035) YA1400138לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410170
סריקת מתכות בICP-
DH1410170
כסף ) - (AgבICP-
DH1410170
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410170
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410170
בורון ) - (BבICP-
DH1410170
בריום ) - (BaבICP-
DH1410170
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410170
סידן ) - (CaבICP-
DH1410170
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410170
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410170
כרום ) - (CrבICP-
DH1410170
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410170
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410170
כספית ) - (HgבICP-
DH1410170
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410170
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410170
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410170
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410170
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410170
DH1410170
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
DH1410170
זרחן ) - (PבICP-
DH1410170
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410170
גופרית ) - (SבICP-
DH1410170
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410170
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410170
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410170

37
<5
לא התגלתה
לא התגלתה
7.59
<0.025
200
ראה רשימה
<0.05
<0.05
<0.05
<0.25
0.02
<0.005
14.6
<0.01
<0.02
<0.02
0.02
0.1
<0.03
39
<0.05
6.5
<0.05
<0.05
<0.05
1.4
1.8
0.02
32.6
<0.05
<0.05
6.3

23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
04/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014

סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז העשור
סטקית ביבי
סטקית ביבי
סטקית ביבי
סטקית ביבי
סטקית ביבי
סטקית ביבי
סטקית ביבי
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל

שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים -סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
פז השור
פז העשור
פז השור
פז השור
פז העשור
סטקית ביבי
סטקית ביבי
סטקית ביבי
סטקית ביבי
סטקית ביבי
סטקית ביבי
סטקית ביבי
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל

בדיל ) - (SnבICP-
DH1410170
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410170
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410170
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410170
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410170
צח"בBOD-
DH1410170
צח"כCOD-
DH1410170
 DH1410170מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410170
כלורידים )(Cl
DH1410170
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410170
דיגום חטף/אקראי
DH1410170
VOC's - EPA 8260
DH1410170
SVOC EPA 8270
DH1410170
 -GC/Head Space ) DH1410170ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410170
 DH1410170מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400143
שמן מינרלי
YA1400143
דיגום חטף/אקראי
YA1400143
הגבה ) (pHבשטח
YA1400143
 EPA-8260,5035) YA1400143לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400160
צח"כCOD-
YA1400160
 YA1400160מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400160
כלורידים )(Cl
YA1400160
דיגום חטף/אקראי
YA1400160
הגבה ) (pHבשטח
YA1400160
סריקת מתכות בICP-
YA1400126
כסף ) - (AgבICP-
YA1400126
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400126
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400126
בורון ) - (BבICP-
YA1400126
בריום ) - (BaבICP-
YA1400126

<0.03
0.1
<0.02
<0.02
0.2
30
100
24
<5
205
12.3
לא התגלתה
לא התגלתה
<0.05
8.21
24
394
14
7.68
<0.025
159
1641
441
22
253
6.01
ראה רשימה
<0.05
0.9
<0.05
0.5
0.4

29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014

מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס

מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז דיזל
מרכז הדיזל
מרכז דיזל
מרכז דיזל
מרכז דיזל
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס

YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400126
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130

בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-

<0.005
93
<0.01
<0.02
0.02
0.5
6
<0.03
158
<0.05
45.7
0.2
0.1
368
<0.05
17.5
0.04
25
<0.05
<0.05
11
<0.03
0.9
0.02
<0.02
0.6
114
<5
6.38
76
ראה רשימה
<0.05
1.3
<0.05

29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014

אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
לחברה
לחברה

אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה

YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400130
YA1400131
YA1400131

בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-

1.6
0.3
<0.005
73
<0.01
<0.02
0.04
0.8
27.8
<0.03
338
0.06
24.2
0.4
0.3
327
<0.05
142
0.04
48.6
<0.05
<0.05
19.5
0.08
0.4
0.03
<0.02
0.6
3327
144
6.88
3073
ראה רשימה
<0.05

29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014

לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה

שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
שפכים  -לחברה
לחברה
שפכים  -לחברה
לחברה
לחברה
לחברה

YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131
YA1400131

אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ

0.3
<0.05
0.5
0.5
<0.005
57.4
<0.01
<0.02
<0.02
0.08
15
<0.03
16.3
<0.05
19
0.3
0.04
67.6
<0.05
3.9
<0.02
2.8
<0.05
<0.05
7.4
<0.03
0.5
<0.02
<0.02
0.2
74
18
6.2
53

30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014

מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"

משחטת מ.ב גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב גלאט מהדרין
משחטת מ.ב גלאט מהדרין
משחטת מ.ב גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'

DH1410164
DH1410164
DH1410164
DH1410164
DH1410164
DH1410164
DH1410164
DH1410164
DH1410164
DH1410164
DH1410164
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156

נתרן ) - (NaבICP-
זרחן ) - (PבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-

106
1.6
423
619
50
<5
212
<0.1
76.2
6.6
ראה רשימה
<0.05
1
<0.05
6.6
0.5
<0.005
126
<0.01
0.1
<0.02
0.5
9.5
<0.03
142
0.08
36.2
0.4
1.8
335
<0.05
51
0.03
62

29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
29/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014

דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
דורות שירותי רכב בירושלים בע"
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
משחטת המשפחות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות

שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
שפכים  -מאי גראז'
מאי גראזי
שפכים  -מאי גראז'
מאי גראזי
מאי גראזי
מאי גראזי
ג.מ דלישס ) -עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ דלישס ) -עוף המשפחות(
ג.מ דלישס ) -עוף המשפחות(
ג.מ דלישס ) -עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
ג.מ.דלישס)-עוף המשפחות(
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות

YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
YA1400156
DH1410151
DH1410151
DH1410151
DH1410151
DH1410151
DH1410151
DH1410151
DH1410151
DH1410151
DH1410151
DH1410151
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141

אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
זרחן ) - (PבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-

0.07
<0.05
35
0.04
0.7
0.03
0.04
3
2624
55
6.1
1393
73
14.4
1197
2460
846
46
170
1
118
6.92
ראה רשימה
<0.05
<1.0
<0.05
0.6
0.6
<0.005
218
<0.01
<0.02
<0.03

28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014
30/04/2014

אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים
עוף ירושלים  -נקניקים

שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
אגד עטרות
שפכים -אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
אגד עטרות
שפכים  -עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
שפכים  -עוף ירושלים -נקניקים
שפכים  -עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים
משחטת עוף ירושלים -נקניקים

DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410141
DH1410166
DH1410166
DH1410166
DH1410166
DH1410166
DH1410166
DH1410166
DH1410166
DH1410166

נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
זרחן ) - (PבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי

0.06
29.6
<0.03
74.7
0.05
42
0.4
<0.05
121
<0.05
18.3
0.06
23.2
<0.05
<0.0.5
8
<0.03
0.9
<0.02
<0.02
2.6
1211
58
7.8
1035
1925
18.2
949
1632
448
44
4346
140
-

30/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014

עוף ירושלים  -נקניקים
אורנים
אורנים
אורנים
אורנים
אורנים
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות

משחטת עוף ירושלים -נקניקים
דלק אורנים
שפכים -דלק אורנים
דלק אורנים
דלק אורנים
שפכים -דלק אורנים
לה קרים
לה קרים
לה קרים
לה קרים
שפכים -לה קרים
שפכים -לה קרים
שפכים -לה קרים
שפכים -לה קרים
שפכים -לה קרים
שפכים -לה קרים
לה קרים
לה קרים
שפכים -לה קרים
שפכים -לה קרים
שפכים -לה קרים
לה קרים
לה קרים
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות

הגבה ) (pHבשטח
DH1410166
צח"כCOD-
YA1400152
שמן מינרלי
YA1400152
דיגום חטף/אקראי
YA1400152
הגבה ) (pHבשטח
YA1400152
 EPA-8260,5035) YA1400152לפי( MTBE
זרחן ) - (PבICP-
DH1410158
צח"בBOD-
DH1410158
צח"כCOD-
DH1410158
 DH1410158מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410158
חנקן קילדהל )כ(N-
DH1410158
דטרגנטים אניונים
DH1410158
 DH1410158ניטראט כNAS Method N-
ניטריט )כ(N-
DH1410158
חנקן כללי )כ(N-
DH1410158
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410158
דיגום חטף/אקראי
DH1410158
VOC's - EPA 8260
DH1410158
SVOC EPA 8270
DH1410158
 -GC/Head Space ) DH1410158ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410158
 DH1410158מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
DH1410153
כסף ) - (AgבICP-
DH1410153
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410153
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410153
בורון ) - (BבICP-
DH1410153
בריום ) - (BaבICP-
DH1410153
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410153
סידן ) - (CaבICP-
DH1410153
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410153
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410153
כרום ) - (CrבICP-
DH1410153
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410153

6.82
819
14
6.89
1.12
0.5
66
332
20
<5
6.5
2.5
1.2
0.14
7.84
2.8
לא התגלתה
לא התגלתה
<0.05
7.4
19
ראה רשימה
<0.05
1.3
<0.05
<0.25
0.4
<0.005
140
<0.01
<0.02
<0.02
0.1

28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014

דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר

שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
דיזל עטרות
שפכים -דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
דיזל עטרות
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר

DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410153
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145

ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-

5.8
<0.03
5
<0.05
36.3
0.1
<0.05
61
<0.05
2.9
0.08
11.7
<0.05
<0.05
7.3
<0.03
0.7
0.06
<0.02
1.5
580
<5
7.72
192
ראה רשימה
<0.05
2.9
<0.05
0.4
0.5
<0.005
341
<0.01
<0.02

23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014

אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אופיר
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ

שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
שפכים -אופיר
אופר
שפכים -אופיר
אופר
אופר
אופר
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב

DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410145
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147

כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-

0.03
0.1
42
<0.03
57.3
<0.05
47
0.4
0.3
101
0.05
15
0.07
52.2
<0.05
<0.05
11.3
<0.03
1
0.03
0.06
2.6
1769
10
6.56
921
ראה רשימה
<0.05
1
<0.05
2.2
0.6
<0.005
110

28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
28/04/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014

אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
אחים סלהב בע"מ
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל

שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
שפכים -אחים סלהוב
אחים סלהב בע"ם
שפכים -אחים סלהוב
אחים סלהב בע"ם
אחים סלהב בע"ם
ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל
ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל
ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל
ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל
ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל
ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל
ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל

DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
DH1410147
YA1400218
YA1400218
YA1400218
YA1400218
YA1400218
YA1400218
YA1400218

קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
הגבה )(pH
כלורידים )(Cl
חנקן קילדהל )כ(N-

<0.01
<0.02
0.02
0.2
10.1
<0.03
12.7
<0.05
27.4
0.1
<0.05
167
<0.05
33.7
0.08
23
<0.05
<0.05
16.3
<0.03
0.6
0.05
<0.05
0.8
636
26
295
82
790
108
54
6.51
218
26.2

30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014

מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר

ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל
ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל
ד.מורכב שפכים מאפיית אנג'ל
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים קונדטורית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
ד.מ שפכים מאפית ברמן
שפכים -דן בוטיק )לשעבר אריאל(
שפכים -דן בוטיק )לשעבר אריאל(
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
שפכים -דן בוטיק )לשעבר אריאל(

YA1400218
YA1400218
YA1400218
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400177
YA1400374
YA1400374
YA1400374
YA1400374
YA1400374
YA1400374

זרחן )כ(P-
כמות הנוזל הנדגם בליטר
דיגום מורכב
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
חנקן קילדהל )כ(N-
זרחן )כ(P-
כמות הנוזל הנדגם בליטר
ניטראט כNAS Method N-
דיגום מורכב
ניטריט )כ(N-
חנקן כללי )כ(N-
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
חנקן קילדהל )כ(N-
זרחן )כ(P-
כמות הנוזל הנדגם בליטר
ניטראט כNAS Method N-
דיגום מורכב
ניטריט )כ(N-
חנקן כללי )כ(N-
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים

9
8
בוצע
45.6
645
168
<5
133
22
3.5
8
<0.2
בוצע
<0.001
22
6.82
52.8
280
74
<5
137
29.6
2.6
8
<0.2
בוצע
0.002
29.8
7.12
<0.300
42
256
489
52
40.5

17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014

דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט

דן בוטיק )לשעבר אריאל(
שפכים -דן בוטיק )לשעבר אריאל(
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
שפכים -רימונים )לשעבר השלום(
שפכים -רימונים )לשעבר השלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
שפכים -רימונים )לשעבר השלום(
רימונים )לשעבר שלום(
שפכים -רימונים )לשעבר השלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
רימונים )לשעבר שלום(
שפכים -קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
שפכים -קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים

YA1400374
YA1400374
YA1400374
YA1400374
YA1400374
YA1400376
YA1400376
YA1400376
YA1400376
YA1400376
YA1400376
YA1400376
YA1400376
YA1400376
YA1400376
YA1400376
YA1400360
YA1400360
YA1400360
YA1400360
YA1400360
YA1400360
YA1400360
DH1410182
DH1410182
DH1410182
DH1410182
DH1410182
DH1410182
DH1410182
DH1410182
DH1410182
DH1410182
DH1410182
DH1410182

כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
שמנים ושומנים
הגבה )(pH
כלורידים )(Cl
כמות הנוזל הנדגם בליטר
דטרגנטים אניונים
מוצקים מרחפים נדיפים

61
2.9
7.09
51
<0.300
66
407
654
123
<5
109
3
7.4
111
95
3170
12556
50
162
8.09
<0.25
88.5
533
785
137
<5
15
6.74
172
4.5
4.2
137

05/05/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014

גרנט קורט
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב

ד.מורכב מלון גראנד קורט ירושלים
סונול גן הפעמון
שפכים -סונול גן הפעמון
שפכים -סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
סונול גן הפעמון
שפכים -סונול גן הפעמון
שפכים -סונול גן הפעמון
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב

בוצע
דיגום מורכב
DH1410182
95
צח"כCOD-
YA1400375
10
שמן מינרלי
YA1400375
0.07
סריקה בSVOC -
YA1400375
דיגום חטף/אקראי
YA1400375
7.2
הגבה ) (pHבשטח
YA1400375
Not Detected
סריקה VOC-
YA1400375
<0.025
 EPA-8260,5035) YA1400375לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
DH1410686
<0.050
כסף ) - (AgבICP-
DH1410686
0.2
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410686
<0.050
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410686
<0.300
בורון ) - (BבICP-
DH1410686
0.037
בריום ) - (BaבICP-
DH1410686
<0.0100
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410686
33
סידן ) - (CaבICP-
DH1410686
<0.010
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410686
<0.030
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410686
<0.030
כרום ) - (CrבICP-
DH1410686
<0.030
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410686
0.63
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410686
<0.030
כספית ) - (HgבICP-
DH1410686
DH1410686
55
אשלגן ) - (KבICP-
<0.030
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410686
7.6
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410686
<0.030
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410686
<0.030
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410686
52
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410686
<0.030
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410686
2.5
זרחן ) - (PבICP-
DH1410686
<0.030
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410686
גופרית ) - (SבICP-
DH1410686
41
<0.050
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410686
<0.050
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410686
2.2
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410686

05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014

ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
ביולאב
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
לאונרדו  -נובוטל לשעבר
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט

בדיל ) - (SnבICP-
DH1410686
שפכים ביולאב
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410686
שפכים ביולאב
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410686
שפכים ביולאב
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410686
שפכים ביולאב
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410686
שפכים ביולאב
צח"בBOD-
DH1410686
ביולאב
צח"כCOD-
DH1410686
ביולאב
 DH1410686מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
ביולאב
שמן מינרלי
DH1410686
שפכים ביולאב
שפכים ביולאב
סריקה בSVOC -
DH1410686
כלורידים )(Cl
DH1410686
ביולאב
זרחן )כ(P-
DH1410686
ביולאב
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410686
ביולאב
דיגום חטף/אקראי
DH1410686
ביולאב
 -GC/Head Space ) DH1410686ב( DOX
שפכים ביולאב
הגבה ) (pHבשטח
DH1410686
ביולאב
סריקה VOC-
DH1410686
שפכים ביולאב
 DH1410686מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
ביולאב
בורון ) - (BבICP-
אונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירונDH1410607
נתרן ) - (NaבICP-
אונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירונDH1410607
צח"בBOD-
אונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירונDH1410607
צח"כCOD-
אונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירונDH1410607
אונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירונ DH1410607מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
אונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירונ DH1410607מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
הגבה )(pH
אונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירונDH1410607
כלורידים )(Cl
אונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירונDH1410607
דטרגנטים אניונים
אונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירונDH1410607
דיגום מורכב
אונרדו שוחה אחרונה לפני הזרמה לביוב עירונDH1410607
בורון ) - (BבICP-
נד קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עירDH1410603
נתרן ) - (NaבICP-
נד קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עירDH1410603
צח"בBOD-
נד קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עירDH1410603
צח"כCOD-
נד קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עירDH1410603
נד קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עיר DH1410603מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
נד קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עיר DH1410603מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
הגבה )(pH
נד קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עירDH1410603

<0.050
0.13
<0.030
<0.030
0.6
59
222
39
<5
Not Detected
142
4.5
6.7
548.1
6
2.5
39
<0.300
62
440
720
166
<5
6.7
131.2
3.1
Complete
<0.300
72
405
865
234
36
6.13

27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
29/10/2014

גרנט קורט
גרנט קורט
גרנט קורט
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
הולי בייגל
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
מאפיית אנג'ל
פז  -איתן נחמיה

נד קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עירDH1410603
נד קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עירDH1410603
נד קורט שוחה אחרונה לפני הזמנה לביוב עירDH1410603
YA1400343
שפכים -הולי בייגל
YA1400343
הולי בייגל
YA1400343
הולי בייגל
YA1400343
שפכים -הולי בייגל
YA1400343
הולי בייגל
YA1400343
הולי בייגל
YA1400343
הולי בייגל
YA1400343
הולי בייגל
YA1400343
הולי בייגל
ב שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום YA1400327 0327
ב שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום YA1400327 0327
ב שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום YA1400327 0327
ב שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום YA1400327 0327
ב שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום YA1400327 0327
ב שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום YA1400327 0327
ב שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום YA1400327 0327
ב שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום YA1400327 0327
ב שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום YA1400327 0327
ב שפכים קונדטוריית ברמן מספר דיגום YA1400327 0327
YA1400329
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
YA1400329
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
YA1400329
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
YA1400329
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
YA1400329
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
YA1400329
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
YA1400329
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
YA1400329
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
YA1400329
YA1400329
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
YA1400329
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
YA1400329
ד.מורכב שפכים -מאפיית אנג'ל
YA1400344
איתן נחמיה

כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום מורכב
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
זרחן )כ(P-
ניטראט כNAS Method N-
דיגום מורכב
ניטריט )כ(N-
חנקן קלדהל )כ(N-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
הגבה )(pH
כלורידים )(Cl
זרחן )כ(P-
ניטראט כNAS Method N-
דיגום מורכב
ניטריט )כ(N-
חנקן כללי )כ(N-
חנקן קלדהל )כ(N-
צח"כCOD-

125.8
4.1
Complete
80
5775
1837
743
123
13.5
52.5
7.63
26
120
12
<5
88.6
0.6
<0.2
Complete
<0.001
12
170
380
<5
12
6.68
340
4.1
<0.2
Complete
<0.001
16.101
16.1
447

29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014

פז  -איתן נחמיה
פז  -איתן נחמיה
פז  -איתן נחמיה
פז  -איתן נחמיה
פז  -איתן נחמיה
פז  -איתן נחמיה
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
הר תמיר
הר תמיר
הר תמיר
הר תמיר
הר תמיר
הר תמיר
הר תמיר
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אורנים
אורנים
אורנים
אורנים
אורנים

שפכים -איתן נחמיה
שפכים -איתן נחמיה
איתן נחמיה
איתן נחמיה
שפכים -איתן נחמיה
שפכים -איתן נחמיה
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
הר תמיר
שפכים -הר תמיר
שפכים -הר תמיר
הר תמיר
הר תמיר
שפכים -הר תמיר
שפכים -הר תמיר
אינגליש קייק YA1400336 -
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אינגליש קייק YA1400336 -
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אינגליש קייק
אינגליש קייק
דלק אורנים
דלק אורנים -
דלק אורנים -
דלק אורנים
דלק אורנים

<5
שמן מינרלי
YA1400344
50/2
סריקה בSVOC -
YA1400344
דיגום חטף/אקראי
YA1400344
6.9
הגבה ) (pHבשטח
YA1400344
2.5
סריקה VOC-
YA1400344
40
 EPA-8260,5035) YA1400344לפי( MTBE
2523
צח"כCOD-
DH1410662
51
 DH1410662מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
217
כלורידים )(Cl
DH1410662
5.8
זרחן )כ(P-
DH1410662
46.8
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410662
דיגום חטף/אקראי
DH1410662
8.3
הגבה ) (pHבשטח
DH1410662
33
 DH1410662מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
4493
צח"כCOD-
YA1400333
22
שמן מינרלי
YA1400333
50/2
סריקה בSVOC -
YA1400333
דיגום חטף/אקראי
YA1400333
7.1
הגבה ) (pHבשטח
YA1400333
4
סריקה VOC-
YA1400333
580
 EPA-8260,5035) YA1400333לפי( MTBE
60
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400336
6860
צח"כCOD-
YA1400336
1782
 YA1400336מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
10
שמנים ושומנים
YA1400336
143
כלורידים )(Cl
YA1400336
YA1400336
10.94
זרחן )כ(P-
5
חנקן קלדהל )כ(N-
YA1400336
דיגום חטף/אקראי
YA1400336
5.45
הגבה ) (pHבשטח
YA1400336
526
צח"כCOD-
YA1400341
<5
שמן מינרלי
YA1400341
Not Detected
סריקה בSVOC -
YA1400341
דיגום חטף/אקראי
YA1400341
הגבה ) (pHבשטח
YA1400341
7.4

22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014

אורנים
אורנים
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס

דלק אורנים -
דלק אורנים -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס YA1400294 -
אלפא מוריס

Not Detected
סריקה VOC-
YA1400341
<0.025
 EPA-8260,5035) YA1400341לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400294
<0.030
כסף ) - (AgבICP-
YA1400294
1.3
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400294
<0.030
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400294
0.57
בורון ) - (BבICP-
YA1400294
בריום ) - (BaבICP-
YA1400294
0.4
<0.030
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400294
96
סידן ) - (CaבICP-
YA1400294
<0.030
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400294
<0.030
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400294
<0.030
כרום ) - (CrבICP-
YA1400294
0.5
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400294
12.6
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400294
<0.075
כספית ) - (HgבICP-
YA1400294
65
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400294
<0.030
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400294
22
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400294
0.13
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400294
0.064
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400294
107
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400294
<0.030
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400294
47
זרחן ) - (PבICP-
YA1400294
0.036
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400294
7
גופרית ) - (SבICP-
YA1400294
<0.030
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400294
<0.030
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400294
10
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400294
0.094
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400294
0.4
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400294
0.035
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400294
<0.030
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400294
0.6
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400294
169
 YA1400294מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
27/10/2014

אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
אלפא מוריס
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
מכבסת המרכז
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
עץ הזית
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מכבסת הלבונה
מאפיית ברמן

YA1400294
אלפא מוריס YA1400294 -
YA1400294
אלפא מוריס
YA1400294
אלפא מוריס
YA1400294
אלפא מוריס
YA1400345
שפכים -מכבסת המרכז
YA1400345
שפכים -מכבסת המרכז
YA1400345
מכבסת המרכז
YA1400345
מכבסת המרכז
YA1400345
שפכים -מכבסת המרכז
YA1400345
שפכים -מכבסת המרכז
YA1400345
מכבסת המרכז
YA1400345
מכבסת המרכז
YA1400345
שפכים -מכבסת המרכז
YA1400345
מכבסת המרכז
DH1410608
ד.מורכב שפכים -מלון עץ הזית
DH1410608
ד.מורכב שפכים -מלון עץ הזית
DH1410608
ד.מורכב שפכים -מלון עץ הזית
DH1410608
ד.מורכב שפכים -מלון עץ הזית
DH1410608
ד.מורכב שפכים -מלון עץ הזית
DH1410608
ד.מורכב שפכים -מלון עץ הזית
DH1410608
ד.מורכב שפכים -מלון עץ הזית
DH1410608
ד.מורכב שפכים -מלון עץ הזית
DH1410608
ד.מורכב שפכים -מלון עץ הזית
ד.מורכב שפכים -מלון עץ הזית
DH1410608
YA1400340
שפכים -מכבסת הלבונה
YA1400340
שפכים -מכבסת הלבונה
YA1400340
מכבסת הלבונה
YA1400340
מכבסת הלבונה
YA1400340
שפכים -מכבסת הלבונה
YA1400340
שפכים -מכבסת הלבונה
YA1400340
מכבסת הלבונה
YA1400340
מכבסת הלבונה
YA1400340
שפכים -מכבסת הלבונה
YA1400340
מכבסת הלבונה
כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום YA1400328 00328

שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקה VOC-
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
הגבה )(pH
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום מורכב
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקה VOC-
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-

<5
7.6
136
<0.300
150
8
121
<0.1
5.5
9.1
Not Detected
7
<0.300
50
187
350
102
40
6.96
131
4.3
Complete
<0.300
70
3
89
<0.1
5.1
8.6
2.5
3
39

27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
09/11/2014

צח"כCOD-
כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום YA1400328 00328
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום  YA1400328 00328מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
מאפיית ברמן
שמנים ושומנים
כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום YA1400328 00328
מאפיית ברמן
כלורידים )(Cl
כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום YA1400328 00328
מאפיית ברמן
זרחן )כ(P-
כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום YA1400328 00328
מאפיית ברמן
כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום  YA1400328 00328ניטראט כNAS Method N-
מאפיית ברמן
דיגום מורכב
כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום YA1400328 00328
מאפיית ברמן
ניטריט )כ(N-
כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום YA1400328 00328
מאפיית ברמן
חנקן קלדהל )כ(N-
כב שפכים מאפיית ברמן מספר דיגום YA1400328 00328
צח"בBOD-
DH1410647
לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
צח"כCOD-
DH1410647
לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
 DH1410647מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
שמן מינרלי
DH1410647
שפכים לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
סריקה בSVOC -
DH1410647
שפכים לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
זרחן )כ(P-
DH1410647
לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
דטרגנטים אניונים
DH1410647
שפכים לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410647
לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
דיגום חטף/אקראי
DH1410647
לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
 -GC/Head Space ) DH1410647ב( DOX
שפכים לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
הגבה ) (pHבשטח
DH1410647
סריקה VOC-
DH1410647
שפכים לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
 DH1410647מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
לה קרים
לה קרים  2009בע"מ
נתרן ) - (NaבICP-
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב' שפכים משחטת עוף ירושלים  -משחטה DH1410655
צח"בBOD-
DH1410655
משחטת עוף ירושלים-משחטת
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
משחטת עוף ירושלים-משחטת
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
צח"כCOD-
DH1410655
 DH1410655מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
משחטת עוף ירושלים-משחטת
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
שמנים ושומנים
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב' שפכים משחטת עוף ירושלים  -משחטה DH1410655
כלורידים )(Cl
DH1410655
משחטת עוף ירושלים-משחטת
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
סולפידים )כ(S-
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב' שפכים משחטת עוף ירושלים  -משחטה DH1410655
זרחן )כ(P-
DH1410655
משחטת עוף ירושלים-משחטת
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
מוליכות חשמלית
DH1410655
משחטת עוף ירושלים-משחטת
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410655
משחטת עוף ירושלים-משחטת
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
דיגום חטף/אקראי
DH1410655
משחטת עוף ירושלים-משחטת
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
הגבה ) (pHבשטח
DH1410655
משחטת עוף ירושלים-משחטת
סריקת מתכות בICP-
YA1400354
דורות שירותי רכב

100
56
<5
113.4
1.1
<0.2
Complete
<0.001
17.7
1590
2913
590
18
3.32
1.7
2.1
13.4
Not Detected
7.25
2.5
544
251
2095
3410
1041
60
442
6.67
22.8
940
194
6.85
-

09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014

דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב

שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
שפכים דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב
דורות שירותי רכב

YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354
YA1400354

כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח

<0.050
2.2
<0.050
2.4
3
<0.0100
160
<0.010
0.088
0.062
0.73
25
<0.030
25
<0.050
28.5
0.48
0.36
200
0.043
25
0.046
31
<0.050
<0.050
8
<0.100
0.57
0.069
<0.030
3.4
4760
12
6.2

09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014

דורות שירותי רכב
סונול מלחה
סונול מלחה
סונול מלחה
סונול מלחה
סונול מלחה
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
מ.ב גלאט עוף
פז גילה
פז גילה
פז גילה
פז גילה
פז גילה
פז גילה
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש

דורות שירותי רכב
סונול סניף גונן
שפכים סונול סניף גונן
סונול סניף גונן
שפכים סונול סניף גונן
שפכים סונול סניף גונן
שפכים משחטת מ.ב .גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
שפכים משחטת מ.ב .גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
שפכים משחטת מ.ב .גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
משחטת מ.ב.גלאט מהדרין
פז גילה
שפכים פז גילה
פז גילה
פז גילה
שפכים פז גילה
שפכים פז גילה
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא

3434
 YA1400354מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
391
צח"כCOD-
YA1400371
Not Detected
סריקה בSVOC -
YA1400371
דיגום חטף/אקראי
YA1400371
2.5
סריקה VOC-
YA1400371
2.5
 EPA-8260,5035) YA1400371לפי( MTBE
77
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410674
298
צח"בBOD-
DH1410674
508
צח"כCOD-
DH1410674
482
 DH1410674מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
64
שמנים ושומנים
DH1410674
146
כלורידים )(Cl
DH1410674
6
סולפידים )כ(S-
DH1410674
1.1
זרחן )כ(P-
DH1410674
55.1
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410674
דיגום חטף/אקראי
DH1410674
6.45
הגבה ) (pHבשטח
DH1410674
92
צח"כCOD-
YA1400355
Not Detected
סריקה בSVOC -
YA1400355
דיגום חטף/אקראי
YA1400355
7
הגבה ) (pHבשטח
YA1400355
0.04
סריקה VOC-
YA1400355
2.5
 EPA-8260,5035) YA1400355לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400377
<0.050
כסף ) - (AgבICP-
YA1400377
<0.050
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400377
<0.050
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400377
<0.300
בורון ) - (BבICP-
YA1400377
0.1
בריום ) - (BaבICP-
YA1400377
<0.0100
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400377
סידן ) - (CaבICP-
YA1400377
30
<0.010
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400377
<0.030
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400377
<0.030
כרום ) - (CrבICP-
YA1400377
0.45
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400377

04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014

סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
סופרטנל קאר ספא  -חדש
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב

שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
שפכים-סופרטנל קאר ספא
סופרטנל קאר ספא
סופרטנל קאר ספא
סופרטנל קאר ספא
שפכים -מאור בית יעקב )לשעבר רייך(
שפכים -מאור בית יעקב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
שפכים -מאור בית יעקב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
שפכים -מאור בית יעקב )לשעבר רייך(

YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400377
YA1400368
YA1400368
YA1400368
YA1400368
YA1400368
YA1400368
YA1400368
YA1400368

ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דטרגנטים אניונים
דטרגנטים נוניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים

<0.030
<0.030
3.5
<0.030
6
0.045
<0.030
28
<0.030
0.2
<0.030
4.3
<0.050
<0.050
1.6
<0.050
0.1
<0.030
<0.030
0.09
46
9
3.7
<0.1
7.3
26
<0.300
201
885
1482
735
63.5
829
3.1

04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014

אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
אור בית יעקב ) מלון רייך לשעב
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
פז גבעת שאול  -תחנת דלק
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ

מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
מאור בית יעקוב )לשעבר רייך(
פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
פז גבעת שאול
פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ

דיגום חטף/אקראי
YA1400368
7.6
הגבה ) (pHבשטח
YA1400368
691
 YA1400368מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
132
צח"כCOD-
YA1400365
<5
שמן מינרלי
YA1400365
Not Detected
סריקה בSVOC -
YA1400365
דיגום חטף/אקראי
YA1400365
6.8
הגבה ) (pHבשטח
YA1400365
0.03
סריקה VOC-
YA1400365
<0.025
 EPA-8260,5035) YA1400365לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400373
<0.050
כסף ) - (AgבICP-
YA1400373
0.73
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400373
<0.050
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400373
<0.300
בורון ) - (BבICP-
YA1400373
0.25
בריום ) - (BaבICP-
YA1400373
<0.0100
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400373
58
סידן ) - (CaבICP-
YA1400373
<0.010
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400373
<0.030
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400373
<0.030
כרום ) - (CrבICP-
YA1400373
0.14
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400373
4.7
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400373
<0.030
כספית ) - (HgבICP-
YA1400373
2.9
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400373
<0.050
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400373
13.6
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400373
0.09
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400373
<0.030
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400373
50
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400373
<0.030
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400373
3.8
זרחן ) - (PבICP-
YA1400373
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400373
<0.030
13.2
גופרית ) - (SבICP-
YA1400373
<0.050
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400373

04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014

דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
דלק האומן רכב נוצץ
מכבסת הנגב
מכבסת הנגב
מכבסת הנגב
מכבסת הנגב
מכבסת הנגב
מכבסת הנגב
מכבסת הנגב
מכבסת הנגב
מכבסת הנגב
מכבסת הנגב
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
פז מוזאון ישראל
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג

שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
שפכים-רכב נוצץ
רכב נוצץ
רכב נוצץ
רכב נוצץ
שפכים-מכבסה הנגב
שפכים-מכבסה הנגב
מכבסת הנגב
מכבסת הנגב
שפכים-מכבסה הנגב
שפכים-מכבסה הנגב
מכבסת הנגב
מכבסת הנגב
שפכים-מכבסה הנגב
מכבסת הנגב
פז מוזיאון ישראל
שפכים-פז מוזיאון ישראל
שפכים-פז מוזיאון ישראל
פז מוזיאון ישראל
פז מוזיאון ישראל
שפכים-פז מוזיאון ישראל
שפכים-פז מוזיאון ישראל
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג

<0.050
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400373
8.34
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400373
<0.050
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400373
0.257
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400373
0.035
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400373
<0.030
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400373
0.18
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400373
271
 YA1400373מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
20
שמן מינרלי
YA1400373
2.7
דטרגנטים אניונים
YA1400373
<0.1
דטרגנטים נוניונים
YA1400373
דיגום חטף/אקראי
YA1400373
7.55
הגבה ) (pHבשטח
YA1400373
86
 YA1400373מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
<0.300
בורון ) - (BבICP-
YA1400366
35
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400366
10
 YA1400366מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
58
כלורידים )(Cl
YA1400366
<0.1
סולפידים )כ(S-
YA1400366
4.25
דטרגנטים אניונים
YA1400366
דיגום חטף/אקראי
YA1400366
7.8
הגבה ) (pHבשטח
YA1400366
Not Detected
סריקה VOC-
YA1400366
 YA1400366מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
10
180
צח"כCOD-
YA1400367
5.5
שמן מינרלי
YA1400367
Not Detected
סריקה בSVOC -
YA1400367
דיגום חטף/אקראי
YA1400367
7.8
הגבה ) (pHבשטח
YA1400367
0.15
סריקה VOC-
YA1400367
0.15
 EPA-8260,5035) YA1400367לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400326
<0.050
כסף ) - (AgבICP-
YA1400326
0.17
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400326
<0.050
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400326

03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014

בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג

שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג

YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326
YA1400326

בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
סריקה בSVOC -
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי

<0.300
0.09
<0.0300
78
<0.030
<0.030
<0.030
0.06
0.4
<0.050
14
0.05
22
<0.030
<0.030
62
<0.030
8
<0.030
15
<0.050
<0.050
4.7
<0.050
0.39
<0.030
<0.030
0.25
680
1752
812
0.08
587
3.8
-

03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014

בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין

בית חולים הרצוג
שפכים -בית חולים הרצוג
בית חולים הרצוג
שפכים אמריקן קולוני
שפכים אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
שפכים אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
שפכים אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
אמריקן קולוני
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין

YA1400326
YA1400326
YA1400326
DH1410295
DH1410295
DH1410295
DH1410295
DH1410295
DH1410295
DH1410295
DH1410295
DH1410295
DH1410295
DH1410295
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305
DH1410305

הגבה ) (pHבשטח
סריקה VOC-
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
בורון ) - (BבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-

7.5
0.35
737
71
<0.250
246
604
159
44
138
3.1
6.86
154
ראה רשימה
<0.050
0.061
<0.050
<0.250
0.062
<0.005
61
<0.010
<0.020
<0.020
0.04
0.33
<0.030
9.3
<0.050
20
<0.030
<0.030
115
<0.050

04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014

מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר

שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
שפכים מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
מעבדות פרוז'ינין
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר

זרחן ) - (PבICP-
DH1410305
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410305
גופרית ) - (SבICP-
DH1410305
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410305
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410305
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410305
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410305
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410305
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410305
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410305
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410305
צח"כCOD-
DH1410305
 DH1410305מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410305
כלורידים )(Cl
DH1410305
זרחן )כ(P-
DH1410305
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410305
דיגום חטף/אקראי
DH1410305
 -GC/Head Space ) DH1410305ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410305
 DH1410305מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
YA1400248
כסף ) - (AgבICP-
YA1400248
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400248
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400248
בורון ) - (BבICP-
YA1400248
YA1400248
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400248
סידן ) - (CaבICP-
YA1400248
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400248
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400248
כרום ) - (CrבICP-
YA1400248
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400248
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400248
כספית ) - (HgבICP-
YA1400248

4.5
<0.030
15
<0.050
<0.050
4.6
<0.050
0.4
<0.020
<0.020
0.82
3680
16
<5
196
2.4
2.2
0.08
6.98
16
ראה רשימה
<0.050
1.5
<0.050
9.3
0.37
<0.005
177
<0.010
0.025
0.56
0.27
66
<0.030

04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014

אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא

שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
אל איי קאר
שפכים אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
אל איי קאר
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא

YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
YA1400248
DH1410321
DH1410321
DH1410321
DH1410321
DH1410321
DH1410321
DH1410321
DH1410321
DH1410321
DH1410321
DH1410321
DH1410321

אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-

100
0.19
26
0.73
0.34
675
0.075
88
0.4
28
0.15
<0.050
33
<0.050
0.54
<0.030
<0.020
0.18
142
14
6.2
101
ראה רשימה
<0.050
0.066
<0.050
<0.250
<0.020
<0.005
6.2
<0.010
<0.020
<0.020
0.03

04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014

רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
דלק תלפיות מזרח
דלק תלפיות מזרח
דלק תלפיות מזרח
דלק תלפיות מזרח

שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
שפכים רפא
רפא
רפא
רפא
שפכים רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
שפכים רפא
רפא
רפא
דלק תלפיות מזרח
שפכים דלק תלפיות מזרח
דלק תלפיות מזרח
שפכים דלק תלפיות מזרח

ברזל ) - (FeבICP-
DH1410321
כספית ) - (HgבICP-
DH1410321
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410321
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410321
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410321
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410321
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410321
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410321
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410321
זרחן ) - (PבICP-
DH1410321
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410321
גופרית ) - (SבICP-
DH1410321
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410321
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410321
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410321
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410321
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410321
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410321
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410321
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410321
צח"בBOD-
DH1410321
צח"כCOD-
DH1410321
 DH1410321מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410321
כלורידים )(Cl
DH1410321
זרחן )כ(P-
DH1410321
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410321
דיגום חטף/אקראי
DH1410321
 -GC/Head Space ) DH1410321ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410321
 DH1410321מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400254
שמן מינרלי
YA1400254
דיגום חטף/אקראי
YA1400254
VOC's - EPA 8260
YA1400254

0.11
<0.030
119
<0.050
1.5
<0.030
<0.030
125
<0.050
24
<0.030
8.4
<0.050
<0.050
8.6
<0.050
0.028
<0.020
<0.020
0.11
113
257
15
<5
91
24.2
3.4
0.09
10.3
14
1183
<5
לא התגלתה

04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014

דלק תלפיות מזרח
דלק תלפיות מזרח
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש

דלק תלפיות מזרח
שפכים דלק תלפיות מזרח
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
טבע  O.S.Dיבש

הגבה ) (pHבשטח
YA1400254
 EPA-8260,5035) YA1400254לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
DH1410325
כסף ) - (AgבICP-
DH1410325
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410325
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410325
בורון ) - (BבICP-
DH1410325
בריום ) - (BaבICP-
DH1410325
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410325
סידן ) - (CaבICP-
DH1410325
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410325
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410325
כרום ) - (CrבICP-
DH1410325
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410325
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410325
כספית ) - (HgבICP-
DH1410325
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410325
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410325
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410325
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410325
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410325
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410325
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410325
זרחן ) - (PבICP-
DH1410325
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410325
גופרית ) - (SבICP-
DH1410325
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410325
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410325
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410325
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410325
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410325
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410325
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410325
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410325
צח"בBOD-
DH1410325

7.2
<0.025
ראה רשימה
<0.050
0.36
<0.050
<0.250
0.027
<0.005
19
<0.010
<0.020
<0.020
0.045
0.27
<0.030
313
<0.050
6.8
<0.030
<0.030
70
<0.050
48
<0.030
64
<0.050
<0.050
13
<0.050
0.085
<0.030
<0.020
0.063
49

04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014

טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
וויו פוינט גני ארועים
וויו פוינט גני ארועים
וויו פוינט גני ארועים
וויו פוינט גני ארועים
וויו פוינט גני ארועים
וויו פוינט גני ארועים
וויו פוינט גני ארועים
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P

טבע  O.S.Dיבש
טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
טבע  O.S.Dיבש
טבע  O.S.Dיבש
טבע  O.S.Dיבש
טבע  O.S.Dיבש
שפכים טבע  O.S.Dיבש
טבע  O.S.Dיבש
טבע  O.S.Dיבש
אייל גור YA1400334 -
אייל גור
אייל גור
אייל גור
אייל גור YA1400334 -
אייל גור
אייל גור
אייל גור
אייל גור
אייל גור
שפכים -וויו פוינט גני אירועים
וויו פוינט גני ארועים
וויו פוינט גני ארועים
שפכים -וויו פוינט גני אירועים
וויו פוינט גני ארועים
וויו פוינט גני ארועים
וויו פוינט גני ארועים
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P

צח"כCOD-
DH1410325
 DH1410325מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410325
כלורידים )(Cl
DH1410325
זרחן )כ(P-
DH1410325
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410325
דיגום חטף/אקראי
DH1410325
 -GC/Head Space ) DH1410325ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410325
 DH1410325מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400334
צח"בBOD-
YA1400334
צח"כCOD-
YA1400334
 YA1400334מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400334
כלורידים )(Cl
YA1400334
זרחן )כ(P-
YA1400334
חנקן קלדהל )כ(N-
YA1400334
דיגום חטף/אקראי
YA1400334
הגבה ) (pHבשטח
YA1400334
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400358
צח"כCOD-
YA1400358
 YA1400358מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400358
כלורידים )(Cl
YA1400358
דיגום חטף/אקראי
YA1400358
הגבה ) (pHבשטח
YA1400358
סריקת מתכות בICP-
DH1410311
כסף ) - (AgבICP-
DH1410311
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410311
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410311
בורון ) - (BבICP-
DH1410311
בריום ) - (BaבICP-
DH1410311
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410311
סידן ) - (CaבICP-
DH1410311

707
111
<5
142
54
34.2
<0.05
7.36
106
55
335
737
152
42
152
2.6
6.3
7.11
45
484
84
17
284
6.9
<0.050
<0.050
<0.050
<0.300
0.038
<0.010
27.9

20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014

סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P

שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P

קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410311
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410311
כרום ) - (CrבICP-
DH1410311
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410311
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410311
כספית ) - (HgבICP-
DH1410311
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410311
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410311
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410311
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410311
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410311
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410311
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410311
זרחן ) - (PבICP-
DH1410311
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410311
גופרית ) - (SבICP-
DH1410311
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410311
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410311
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410311
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410311
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410311
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410311
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410311
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410311
צח"בBOD-
DH1410311
צח"כCOD-
DH1410311
 DH1410311מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410311
סריקה בSVOC -
DH1410311
כלורידים )(Cl
DH1410311
זרחן )כ(P-
DH1410311
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410311
דיגום חטף/אקראי
DH1410311
 -GC/Head Space ) DH1410311ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410311

<0.010
<0.020
<0.020
0.04
0.62
<0.030
5.6
<0.050
8
<0.030
<0.030
126
<0.030
0.55
<0.030
12
<0.050
<0.050
3.7
<0.050
0.175
<0.030
<0.030
0.2
20
52
33
7
Not Detected
203
0.7
5.6
Not Detected
8.12

20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014

סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא

שפכים-סיגמא אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
סיגמה

DH1410311
DH1410311
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310
DH1410310

סריקה VOC-
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-

Not Detected
33
<0.050
0.13
<0.050
<0.300
0.056
<0.030
60
<0.030
<0.030
<0.030
0.035
1.9
<0.075
32
<0.050
22
<0.030
<0.030
125
<0.050
7.6
<0.030
14.5
<0.030
<0.030
4.1
<0.030
0.37
<0.030
<0.030
0.23
235

20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014

סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
מסעדה קבלייר
מסעדה קבלייר
מסעדה קבלייר
מסעדה קבלייר
מסעדה קבלייר
מסעדה קבלייר
מסעדה קבלייר
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל

סיגמה
סיגמה
שפכים-סיגמא
שפכים-סיגמא
סיגמה
סיגמה
סיגמה
סיגמה
שפכים-סיגמא
סיגמה
שפכים-סיגמא
סיגמה
שפכים-בית שמואל
שפכים-בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
שפכים-בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
בית שמואל
שפכים-קבלייר
קבלייר
קבלייר
שפכים-קבלייר
קבלייר
קבלייר
קבלייר
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל

צח"כCOD-
DH1410310
 DH1410310מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410310
סריקה בSVOC -
DH1410310
כלורידים )(Cl
DH1410310
זרחן )כ(P-
DH1410310
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410310
דיגום חטף/אקראי
DH1410310
 -GC/Head Space ) DH1410310ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410310
סריקה VOC-
DH1410310
 DH1410310מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
DH1410251
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410251
צח"בBOD-
DH1410251
צח"כCOD-
DH1410251
 DH1410251מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
DH1410251
דטרגנטים אניונים
DH1410251
דיגום חטף/אקראי
DH1410251
הגבה ) (pHבשטח
DH1410251
 DH1410251מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410239
צח"כCOD-
DH1410239
 DH1410239מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410239
כלורידים )(Cl
DH1410239
דיגום חטף/אקראי
DH1410239
הגבה ) (pHבשטח
DH1410239
סריקת מתכות בICP-
YA1400256
כסף ) - (AgבICP-
YA1400256
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400256
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400256
בורון ) - (BבICP-
YA1400256
בריום ) - (BaבICP-
YA1400256

601
220
14.5
Not Detected
203
10.6
87.4
3.63
7.77
0.03
204
<0.300
61
1255
2409
1712
156
3.6
8.11
1622
124
631
209
230.5
231
7.3
<0.050
1.6
<0.050
8.3
0.58

20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014

ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ

שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
שפכים -ליטל
ליטל
שפכים -ליטל
ליטל
ליטל
ליטל
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"

YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
YA1400256
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314

בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-

<0.030
136
<0.030
<0.030
0.037
0.51
49
<0.075
72
0.14
26
0.57
1.12
389
0.043
67
0.038
33
0.045
<0.030
<0.200
<0.030
0.49
0.041
<0.030
1
1698
102
5.3
1022
<0.050
0.06
<0.050

27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014

ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ

שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
פעיל שירותי ביוב בע"ם
שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"

DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314

בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-

0.2
0.04
<0.010
52
<0.010
<0.020
<0.020
<0.020
0.8
<0.030
253
<0.050
20
<0.030
<0.030
94
<0.050
3.7
<0.030
21
<0.050
<0.050
5
<0.050
0.5
<0.030
<0.030
0.15
621
915
29
<5
<5
172
0

27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014

ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
ת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פ
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג

שפכים -פעיל שירותי ביוב בעמ"
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
פעיל שירותי ביוב בע"ם
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג

DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
DH1410314
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253

סולפידים )כ(S-
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-

<0.1
1.1
7.8
9.55
16
<0.050
1.84
<0.050
1.78
1.4
<0.010
105
<0.010
<0.020
0.04
0.63
12.7
<0.030
84
<0.050
20
0.16
0.048
125
<0.050
48.3
0.07
10.5
1
<0.050
1
<0.050
0.4

20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014

יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
קייטרינג חפצדי
קייטרינג חפצדי
קייטרינג חפצדי
קייטרינג חפצדי
קייטרינג חפצדי
קייטרינג חפצדי
קייטרינג חפצדי
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה

שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
יצחק אסייג
שפכים-יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
יצחק אסייג
שפכים -חפצדי רחל -ייצור מזון
חפצדי רחל -ייצור מזון
חפצדי רחל -ייצור מזון
שפכים -חפצדי רחל -ייצור מזון
חפצדי רחל -ייצור מזון
חפצדי רחל -ייצור מזון
חפצדי רחל -ייצור מזון
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול

YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
YA1400253
DH1410221
DH1410221
DH1410221
DH1410221
DH1410221
DH1410221
DH1410221
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263

טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-

0.11
<0.030
1.1
1454
19.5
6.2
1138
143
2709
465
153.5
5.7
291
<0.050
0.87
<0.050
0.18
1
<0.030
74
<0.030
<0.030
<0.030
73
9.7
<0.075
54
<0.050
23
0.19
0.05
150

18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014

פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
פז גבעת שאול  -תחנת רחיצה
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל

שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
פז גבעת שאול
פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
שפכים-פז גבעת שאול
פז גבעת שאול
פז גבעת שאול
פז גבעת שאול
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל

YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263

ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דטרגנטים אניונים
דטרגנטים נוניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-

<0.050
33
<0.030
66
0.034
<0.030
<0.100
0.1
0.42
0.058
<0.030
2
6380
356
7.5
3.1
<0.1
9.4
125
<0.050
0.54
<0.050
<0.300
1.2
<0.030
76
<0.030
<0.030
<0.030
0.3
14
<0.075
47

24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014

הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
סופר דרינק
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה

שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
שפכים -הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
הרשנזון סגל
שפכים -סופר דרינק
םופר דרינק
םופר דרינק
שפכים -סופר דרינק
םופר דרינק
םופר דרינק
םופר דרינק
םופר דרינק
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה

YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
YA1400263
DH1410234
DH1410234
DH1410234
DH1410234
DH1410234
DH1410234
DH1410234
DH1410234
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252

ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-

0.04
19
0.25
0.07
415
<0.030
51
<0.030
6.4
<0.030
<0.030
19
<0.030
0.4
0.04
<0.030
0.29
241
20
6.8
172
35
356
2
<5
54
0.1
1.1
<0.050
1.4
<0.050
4.1

18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014

עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
דלק תלפיות הסדנא
דלק תלפיות הסדנא
דלק תלפיות הסדנא

שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
שפכים-עובדיה
עובדיה
שפכים-עובדיה
עובדיה
עובדיה
עובדיה
דלק תלפיות הסדנא
שפכים-דלק תלפיות הסדנא
שפכים-דלק תלפיות הסדנא

YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400252
YA1400279
YA1400279
YA1400279

בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
שמן מינרלי
סריקה בSVOC -

0.27
<0.030
96
<0.030
<0.030
0.04
0.18
32
<0.075
226
0.062
24
0.41
0.4
288
<0.050
114
<0.030
17
<0.030
<0.030
6.7
<0.030
0.41
<0.030
<0.030
0.42
327
17
5.4
263
928
<5
0.02

20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
21/08/2014
21/08/2014
21/08/2014
21/08/2014
21/08/2014
21/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014

דלק תלפיות הסדנא
דלק תלפיות הסדנא
דלק תלפיות הסדנא
דלק תלפיות הסדנא
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
דלק פז הר החוצבים
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי

דלק תלפיות הסדנא
דלק תלפיות הסדנא
שפכים-דלק תלפיות הסדנא
שפכים-דלק תלפיות הסדנא
פז הר החוצבים
שפכים-פז הר החוצבים
שפכים-פז הר החוצבים
פז הר החוצבים
פז הר החוצבים
שפכים-פז הר החוצבים
שפכים-פז הר החוצבים
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי

דיגום חטף/אקראי
YA1400279
הגבה ) (pHבשטח
YA1400279
סריקה VOC-
YA1400279
 EPA-8260,5035) YA1400279לפי( MTBE
צח"כCOD-
DH1410609
שמן מינרלי
DH1410609
סריקה בSVOC -
DH1410609
דיגום חטף/אקראי
DH1410609
הגבה ) (pHבשטח
DH1410609
סריקה VOC-
DH1410609
 EPA-8260,5035) DH1410609לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400245
כסף ) - (AgבICP-
YA1400245
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400245
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400245
בורון ) - (BבICP-
YA1400245
בריום ) - (BaבICP-
YA1400245
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400245
סידן ) - (CaבICP-
YA1400245
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400245
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400245
כרום ) - (CrבICP-
YA1400245
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400245
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400245
כספית ) - (HgבICP-
YA1400245
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400245
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400245
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400245
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400245
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400245
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400245
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400245
זרחן ) - (PבICP-
YA1400245
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400245
גופרית ) - (SבICP-
YA1400245

7
0.32
5.3
907
<5
0.04
7
6.3
81
<0.050
0.65
<0.050
1.6
0.41
<0.030
79
<0.030
<0.030
<0.030
0.43
15
<0.075
46
0.058
24
0.18
17
223
<0.050
42
0.034
15

18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014

אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
אנדריי
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
מרכז הבשר 2001
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה

שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
שפכים -אנדריי
אנדרי
שפכים -אנדריי
אנדרי
אנדרי
אנדרי
שפכים -מרכז הבשר
מרכז הבשר
מרכז הבשר
שפכים -מרכז הבשר
מרכז הבשר
מרכז הבשר
מרכז הבשר
מרכז הבשר
מרכז הבשר
שפכים -אודיה
אודיה
אודיה
אודיה
שפכים -אודיה
שפכים -אודיה
אודיה
אודיה
שפכים -אודיה
אודיה
אודיה
שפכים -אודיה
אודיה

אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400245
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400245
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400245
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400245
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400245
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400245
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400245
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400245
 YA1400245מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400245
דיגום חטף/אקראי
YA1400245
הגבה ) (pHבשטח
YA1400245
 YA1400245מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410624
צח"כCOD-
DH1410624
 DH1410624מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410624
כלורידים )(Cl
DH1410624
זרחן )כ(P-
DH1410624
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410624
דיגום חטף/אקראי
DH1410624
הגבה ) (pHבשטח
DH1410624
בורון ) - (BבICP-
DH1410289
צח"בBOD-
DH1410289
צח"כCOD-
DH1410289
 DH1410289מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410289
סריקה בSVOC -
DH1410289
כלורידים )(Cl
DH1410289
זרחן )כ(P-
DH1410289
דטרגנטים אניונים
DH1410289
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410289
דיגום חטף/אקראי
DH1410289
 -GC/Head Space ) DH1410289ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410289

<0.030
<0.030
6.7
<0.030
0.41
<0.030
<0.030
0.65
206
9.5
5.4
132
68
123
30
<5
121
1.3
5.6
7.22
<0.300
151
272
13
<5
0.07
88
0.1
3
3.4
Not detected
7.55

26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014
26/08/2014

אודיה  -קוסמטיקה
אודיה  -קוסמטיקה
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקב
סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות

שפכים -אודיה
אודיה
שפכים -מכבסות צימברג
שפכים -מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
שפכים -מכבסות צימברג
שפכים -מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
שפכים -מכבסות צימברג
מכבסות צימברג
שפכים -שלגל
שלגל
שלגל
שפכים -שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
שלגל
דלק נווה יעקוב
שפכים -דלק נווה יעקב
שפכים -דלק נווה יעקב
דלק נווה יעקוב
דלק נווה יעקוב
שפכים -דלק נווה יעקב
שפכים -דלק נווה יעקב
סונול עטרות
שפכים -סונול עטרות
שפכים -סונול עטרות
סונול עטרות
סונול עטרות
שפכים -סונול עטרות
שפכים -סונול עטרות

Not Detected
סריקה VOC-
DH1410289
10
 DH1410289מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
<0.300
בורון ) - (BבICP-
DH1410623
159
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410623
32
 DH1410623מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
156
כלורידים )(Cl
DH1410623
1.6
סולפידים )כ(S-
DH1410623
7
דטרגנטים אניונים
DH1410623
דיגום חטף/אקראי
DH1410623
9.2
הגבה ) (pHבשטח
DH1410623
0.03
סריקה VOC-
DH1410623
22
 DH1410623מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
63
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410626
479
צח"כCOD-
DH1410626
 DH1410626מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
163
<5
שמנים ושומנים
DH1410626
135
כלורידים )(Cl
DH1410626
1
זרחן )כ(P-
DH1410626
7.8
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410626
דיגום חטף/אקראי
DH1410626
6.01
הגבה ) (pHבשטח
DH1410626
870
צח"כCOD-
DH1410616
22
שמן מינרלי
DH1410616
0.07
סריקה בSVOC -
DH1410616
דיגום חטף/אקראי
DH1410616
7.1
הגבה ) (pHבשטח
DH1410616
0.17
סריקה VOC-
DH1410616
0.25
 EPA-8260,5035) DH1410616לפי( MTBE
437
צח"כCOD-
DH1410625
<5
שמן מינרלי
DH1410625
0.04
סריקה בSVOC -
DH1410625
דיגום חטף/אקראי
DH1410625
6.9
הגבה ) (pHבשטח
DH1410625
0.03
סריקה VOC-
DH1410625
4.6
 EPA-8260,5035) DH1410625לפי( MTBE

27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014

אחים חמוי
אחים חמוי
אחים חמוי
אחים חמוי
אחים חמוי
אחים חמוי
אחים חמוי
אחים חמוי
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
עוף ירושלים -מפעלות  - 32ב'
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו

שפכים -אחים חמאווי
אחים חמאווי
אחים חמאווי
שפכים -אחים חמאווי
אחים חמאווי
אחים חמאווי
אחים חמאווי
אחים חמאווי
שפכים -משחטת עוף ירושלים -משחטה
משחטת עוף ירושלים-משחטה
משחטת עוף ירושלים-משחטה
משחטת עוף ירושלים-משחטה
שפכים -משחטת עוף ירושלים -משחטה
משחטת עוף ירושלים-משחטה
שפכים -משחטת עוף ירושלים -משחטה
משחטת עוף ירושלים-משחטה
משחטת עוף ירושלים-משחטה
משחטת עוף ירושלים-משחטה
משחטת עוף ירושלים-משחטה
משחטת עוף ירושלים-משחטה
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(
שפכים -פינוקוטו )אפרתי(

DH1410292
DH1410292
DH1410292
DH1410292
DH1410292
DH1410292
DH1410292
DH1410292
DH1410266
DH1410266
DH1410266
DH1410266
DH1410266
DH1410266
DH1410266
DH1410266
DH1410266
DH1410266
DH1410266
DH1410266
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278
YA1400278

נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-

307
2490
280
38
305
72.5
10.3
516
2395
3648
1569
304.5
656
18.7
18.2
178
6.74
1410
<0.050
11
<0.050
<0.300
3.8
<0.030
349
<0.030
<0.030
0.35
6.5
148
<0.075
18

24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014

פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
פינוקוטו
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ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דטרגנטים אניונים
דטרגנטים נוניונים
דיגום חטף/אקראי
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סריקת מתכות בICP-
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ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
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כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
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קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
שמן מינרלי
סריקה בSVOC -
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקה VOC-
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 EPA-8260,5035) DH1410602לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400258
כסף ) - (AgבICP-
YA1400258
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400258
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400258
בורון ) - (BבICP-
YA1400258
בריום ) - (BaבICP-
YA1400258
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400258
YA1400258
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400258
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400258
כרום ) - (CrבICP-
YA1400258
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400258
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400258
כספית ) - (HgבICP-
YA1400258
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400258
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400258
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400258
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400258
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400258
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400258
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400258
זרחן ) - (PבICP-
YA1400258
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400258
גופרית ) - (SבICP-
YA1400258
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400258
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400258
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400258
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400258
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400258
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400258
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400258
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400258
 YA1400258מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
YA1400258
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השחר
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השחר
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שפכים -קפה יוסף רימון
קפה יוסף רימון
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שפכים-פז פסגת זאב
פז פסגת זאב
שפכים-פז פסגת זאב
שפכים-פז פסגת זאב
סונול ברעם
שפכים -סונול ברעם
שפכים -סונול ברעם
סונול ברעם
סונול ברעם
שפכים -סונול ברעם
שפכים -סונול ברעם
שפכים-המלך דוד
שפכים-המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
שפכים-המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
המלך דוד
סונול סניף גונן
שפכים -סונול סניף גונן

דיגום חטף/אקראי
YA1400258
הגבה ) (pHבשטח
YA1400258
 YA1400258מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410318
צח"כCOD-
DH1410318
 DH1410318מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410318
כלורידים )(Cl
DH1410318
דיגום חטף/אקראי
DH1410318
הגבה ) (pHבשטח
DH1410318
צח"כCOD-
DH1410627
DH1410627
שמן מינרלי
סריקה בSVOC -
DH1410627
דיגום חטף/אקראי
DH1410627
סריקה VOC-
DH1410627
 EPA-8260,5035) DH1410627לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA1400262
שמן מינרלי
YA1400262
סריקה בSVOC -
YA1400262
דיגום חטף/אקראי
YA1400262
הגבה ) (pHבשטח
YA1400262
סריקה VOC-
YA1400262
 EPA-8260,5035) YA1400262לפי( MTBE
בורון ) - (BבICP-
DH1410252
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410252
צח"בBOD-
DH1410252
צח"כCOD-
DH1410252
 DH1410252מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
DH1410252
דטרגנטים אניונים
DH1410252
דיגום חטף/אקראי
DH1410252
הגבה ) (pHבשטח
DH1410252
 DH1410252מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400226
שמן מינרלי
YA1400226

6.5
261
76
1007
413
64
146
6.9
138
9
0.04
0.06
<0.025
535
16
0.06
6.8
0.08
0.08
<0.200
62
60
205
79
135
4.25
7.35
79
2774
17

27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014

סונול מלחה
סונול מלחה
סונול מלחה
תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
תחנת דלק פז רמת אשכול
בית אבות  -שיבה טובה
בית אבות  -שיבה טובה
בית אבות  -שיבה טובה
בית אבות  -שיבה טובה
בית אבות  -שיבה טובה
בית אבות  -שיבה טובה
בית אבות  -שיבה טובה
בית אבות  -שיבה טובה
בית אבות  -שיבה טובה
דן פאנורמה )קרן היסוד(
דן פאנורמה )קרן היסוד(
דן פאנורמה )קרן היסוד(
דן פאנורמה )קרן היסוד(
דן פאנורמה )קרן היסוד(
דן פאנורמה )קרן היסוד(
דן פאנורמה )קרן היסוד(
דן פאנורמה )קרן היסוד(
דן פאנורמה )קרן היסוד(
דן פאנורמה )קרן היסוד(
דן פאנורמה )קרן היסוד(
סנטר  - 1קניון
סנטר  - 1קניון
סנטר  - 1קניון
סנטר  - 1קניון
סנטר  - 1קניון
סנטר  - 1קניון

סונול סניף גונן
סונול סניף גונן
שפכים -סונול סניף גונן
פז רמת אשכול
שפכים -פז רמת אשכול
פז רמת אשכול
שפכים -פז רמת אשכול
פז רמת אשכול
שפכים -פז רמת אשכול
שפכים -שיבה טובה
שיבה טובה
שיבה טובה
שיבה טובה
שפכים -שיבה טובה
שיבה טובה
שיבה טובה
שיבה טובה
שיבה טובה
שפכים -דן פנורמה
שפכים -דן פנורמה
מלון דן פנורמה
מלון דן פנורמה
מלון דן פנורמה
שפכים -דן פנורמה
מלון דן פנורמה
שפכים -דן פנורמה
מלון דן פנורמה
מלון דן פנורמה
מלון דן פנורמה
שפכים -סנטר 1
סנטר1
סנטר1
שפכים -סנטר 1
סנטר1
סנטר1

דיגום חטף/אקראי
YA1400226
הגבה ) (pHבשטח
YA1400226
 EPA-8260,5035) YA1400226לפי( MTBE
צח"כCOD-
DH1410326
שמן מינרלי
DH1410326
דיגום חטף/אקראי
DH1410326
SVOC EPA 8270
DH1410326
הגבה ) (pHבשטח
DH1410326
 EPA-8260,5035) DH1410326לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410323
צח"בBOD-
DH1410323
צח"כCOD-
DH1410323
 DH1410323מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410323
כלורידים )(Cl
DH1410323
דיגום חטף/אקראי
DH1410323
הגבה ) (pHבשטח
DH1410323
 DH1410323מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410227
בורון ) - (BבICP-
DH1410227
צח"בBOD-
DH1410227
צח"כCOD-
DH1410227
 DH1410227מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410227
כלורידים )(Cl
DH1410227
דטרגנטים אניונים
DH1410227
דיגום חטף/אקראי
DH1410227
הגבה ) (pHבשטח
DH1410227
 DH1410227מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410312
צח"כCOD-
DH1410312
 DH1410312מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410312
כלורידים )(Cl
DH1410312
דיגום חטף/אקראי
DH1410312

5.5
<0.025
554
<5
לא התגלו
6.7
87
122
580
1013
229
75
206
7.22
216
62
<0.250
997
2196
2016
102
138
3.8
7.02
1684
406
1455
562
28
1248
-

27/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014

סנטר  - 1קניון
שומרי החומות
שומרי החומות
שומרי החומות
שומרי החומות
שומרי החומות
שומרי החומות
שומרי החומות
שומרי החומות
שומרי החומות
מסעדה תאנים בית הקונפדרציה
מסעדה תאנים בית הקונפדרציה
מסעדה תאנים בית הקונפדרציה
מסעדה תאנים בית הקונפדרציה
מסעדה תאנים בית הקונפדרציה
מסעדה תאנים בית הקונפדרציה
מסעדה תאנים בית הקונפדרציה
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל

סנטר1
שפכים -מעון הורים כולל שומרי החומות
מעון הורים כולל שומרי החומות
מעון הורים כולל שומרי החומות
מעון הורים כולל שומרי החומות
שפכים -מעון הורים כולל שומרי החומות
מעון הורים כולל שומרי החומות
מעון הורים כולל שומרי החומות
מעון הורים כולל שומרי החומות
מעון הורים כולל שומרי החומות
שפכים -תאנים בית קונפדרציה
תאנים-בית קונפדרציה
תאנים-בית קונפדרציה
שפכים -תאנים בית קונפדרציה
תאנים-בית קונפדרציה
תאנים-בית קונפדרציה
תאנים-בית קונפדרציה
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל

DH1410312
DH1410306
DH1410306
DH1410306
DH1410306
DH1410306
DH1410306
DH1410306
DH1410306
DH1410306
DH1410324
DH1410324
DH1410324
DH1410324
DH1410324
DH1410324
DH1410324
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293
DH1410293

הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-

7.3
127
1070
1433
224
61
207
6.22
216
60
695
260
<5
126
7.1
ראה רשימה
<0.020
0.121
<0.050
<0.250
0.068
<0.005
69.5
<0.005
<0.010
<0.020
0.049
0.037
<0.030
4.045
<0.050
29.5
<0.010

23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014

אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס

שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
שפכים -אינטל
אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
אינטל
שפכים -אינטל
שפכים -אינטל
אינטל
אינטל
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס

מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410293
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410293
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410293
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410293
גופרית ) - (SבICP-
DH1410293
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410293
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410293
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410293
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410293
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410293
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410293
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410293
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410293
צח"בBOD-
DH1410293
צח"כCOD-
DH1410293
 DH1410293מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410293
כלורידים )(Cl
DH1410293
סולפאט )(SO4
DH1410293
סולפידים )כ(S-
DH1410293
דטרגנטים אניונים
DH1410293
דיגום חטף/אקראי
DH1410293
SVOC EPA 8270
DH1410293
 -GC/Head Space ) DH1410293ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410293
 DH1410293מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410290
סריקת מתכות בICP-
DH1410290
כסף ) - (AgבICP-
DH1410290
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410290
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410290
בורון ) - (BבICP-
DH1410290
בריום ) - (BaבICP-
DH1410290
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410290
סידן ) - (CaבICP-
DH1410290

<0.010
67.6
<0.050
<0.010
14.3
<0.050
<0.050
44
<0.050
0.51
<0.020
<0.020
0.56
48
348
9
<5
145
46
<0.1
2.3
לא התגלו
0.05
8.01
4
78
ראה רשימה
<0.050
0.12
<0.100
<0.250
0.048
<0.005
56

23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014

אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס

שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
שפכים -אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
שפכים -אומריקס
אומריקס

קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410290
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410290
כרום ) - (CrבICP-
DH1410290
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410290
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410290
כספית ) - (HgבICP-
DH1410290
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410290
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410290
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410290
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410290
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410290
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410290
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410290
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410290
גופרית ) - (SבICP-
DH1410290
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410290
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410290
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410290
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410290
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410290
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410290
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410290
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410290
צח"בBOD-
DH1410290
צח"כCOD-
DH1410290
 DH1410290מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410290
כלורידים )(Cl
DH1410290
זרחן )כ(P-
DH1410290
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410290
דיגום חטף/אקראי
DH1410290
VOC's - EPA 8260
DH1410290
SVOC EPA 8270
DH1410290
 -GC/Head Space ) DH1410290ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410290

<0.010
<0.020
<0.020
<0.020
0.65
<0.030
7.2
<0.050
23
<0.030
<0.030
79
<0.050
<0.030
13
<0.050
<0.050
5.2
<0.050
0.33
<0.020
<0.020
0.2
3
25
1.4
<5
135
0.3
0
לא התגלו
לא התגלו
<0.05
9

23/07/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014

אומריקס
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי

אומריקס
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
דגת הים
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי

DH1410290
YA1400342
YA1400342
YA1400342
YA1400342
YA1400342
YA1400342
YA1400342
YA1400342
YA1400342
YA1400342
YA1400342
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313

מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
זרחן )כ(P-
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-

0
28
170
436
33
84
67
0.95
2
2.9
7.48
ראה רשימה
<0.050
3.5
<0.100
0.49
0.28
<0.005
77
<0.010
<0.020
0.03
0.63
6.3
<0.030
17
0.06
21
0.088
0.3
346
<0.050
0.24
33

24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014

פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
קניון הפסגה
קניון הפסגה
קניון הפסגה
קניון הפסגה
קניון הפסגה
קניון הפסגה
קניון הפסגה
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים

שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
פאדי עורבי
שפכים -פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
פאדי עורבי
שפכים -קניון פסגת זאב
קניון פסגת זאב
קניון פסגת זאב
שפכים -קניון פסגת זאב
קניון פסגת זאב
קניון פסגת זאב
קניון פסגת זאב
שפכים -דן פנורמה
שפכים -דן פנורמה
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
שפכים -דן פנורמה
ג'רוזלם גולד
שפכים -דן פנורמה
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
ג'רוזלם גולד
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים

DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410313
DH1410316
DH1410316
DH1410316
DH1410316
DH1410316
DH1410316
DH1410316
DH1410238
DH1410238
DH1410238
DH1410238
DH1410238
DH1410238
DH1410238
DH1410238
DH1410238
DH1410238
DH1410238
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297

אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
בורון ) - (BבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-

<0.050
<0.050
21
0.13
0.28
0.08
<0.020
2.3
413
8
10.2
263
86
500
82
23
224
7.6
195
<0.250
228
468
135
41
136
3.2
10.96
106
ראה רשימה
<0.050
1.12
<0.100

24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014

מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
מוסך חברים
קניון תחנה מרכזית
קניון תחנה מרכזית
קניון תחנה מרכזית

שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
שפכים -חברים
חברים
שפכים -חברים
חברים
חברים
חברים
שפכים -תחנה מרכזית
תחנה מרכזית
תחנה מרכזית

DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410297
DH1410282
DH1410282
DH1410282

בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

1.7
0.75
<0.005
265
<0.010
<0.020
<0.020
0.45
19
<0.030
19
0.14
37
0.47
0.043
141
<0.050
0.05
11
<0.050
<0.050
19
<0.050
0.63
0.04
<0.020
0.36
314
<5
6.1
240
77
691
258

28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014

קניון תחנה מרכזית
קניון תחנה מרכזית
קניון תחנה מרכזית
קניון תחנה מרכזית
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
ספגטים מרכז העיר הלל
דן )לשעבר ריג'נסי(
דן )לשעבר ריג'נסי(
דן )לשעבר ריג'נסי(
דן )לשעבר ריג'נסי(
דן )לשעבר ריג'נסי(
דן )לשעבר ריג'נסי(
דן )לשעבר ריג'נסי(
דן )לשעבר ריג'נסי(
דן )לשעבר ריג'נסי(
דן )לשעבר ריג'נסי(
דן )לשעבר ריג'נסי(
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן

שפכים -תחנה מרכזית
תחנה מרכזית
תחנה מרכזית
תחנה מרכזית
שפכים -ספגטים
ספגטים
ספגטים
שפכים -ספגטים
ספגטים
ספגטים
ספגטים
שפכים -מלון דן )לשעבר הייאט רג'נסי(
שפכים -מלון דן )לשעבר הייאט רג'נסי(
מלון דן )לשעבר )הייט רג'נסי(
מלון דן )לשעבר )הייט רג'נסי(
מלון דן )לשעבר )הייט רג'נסי(
שפכים -מלון דן )לשעבר הייאט רג'נסי(
מלון דן )לשעבר )הייט רג'נסי(
שפכים -מלון דן )לשעבר הייאט רג'נסי(
מלון דן )לשעבר )הייט רג'נסי(
מלון דן )לשעבר )הייט רג'נסי(
מלון דן )לשעבר )הייט רג'נסי(
שפכים -מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
שפכים -מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
מזנון קול ישראל
שפכים -י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
שפכים -י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן
י.ח.ד נאמן

DH1410282
DH1410282
DH1410282
DH1410282
DH1410271
DH1410271
DH1410271
DH1410271
DH1410271
DH1410271
DH1410271
DH1410294
DH1410294
DH1410294
DH1410294
DH1410294
DH1410294
DH1410294
DH1410294
DH1410294
DH1410294
DH1410294
DH1410302
DH1410302
DH1410302
DH1410302
DH1410302
DH1410302
DH1410302
DH1410298
DH1410298
DH1410298
DH1410298
DH1410298
DH1410298

שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ

41
177
8.3
83
1624
468
128
231
7.03
<0.300
75
646
843
123
98
126
3.8
8.81
123
93
1596
327
77.5
188
5.6
132
299
6
5.3
260

12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014

למלון פרימה רויאל  -מנדלה
למלון פרימה רויאל  -מנדלה
למלון פרימה רויאל  -מנדלה
למלון פרימה רויאל  -מנדלה
למלון פרימה רויאל  -מנדלה
למלון פרימה רויאל  -מנדלה
למלון פרימה רויאל  -מנדלה
למלון פרימה רויאל  -מנדלה
למלון פרימה רויאל  -מנדלה
למלון פרימה רויאל  -מנדלה
למלון פרימה רויאל  -מנדלה
דור אלון רמת רחל
דור אלון רמת רחל
דור אלון רמת רחל
דור אלון רמת רחל
דור אלון רמת רחל
דור אלון רמת רחל
דור אלון רמת רחל
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות

בורון ) - (BבICP-
DH1410193
שפכים -פרימה רויאל
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410193
שפכים -פרימה רויאל
צח"בBOD-
DH1410193
פרימה רויאל
צח"כCOD-
DH1410193
פרימה רויאל
 DH1410193מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
פרימה רויאל
שמנים ושומנים
DH1410193
שפכים -פרימה רויאל
כלורידים )(Cl
DH1410193
פרימה רויאל
דטרגנטים אניונים
DH1410193
שפכים -פרימה רויאל
דיגום חטף/אקראי
DH1410193
פרימה רויאל
הגבה ) (pHבשטח
DH1410193
פרימה רויאל
 DH1410193מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
פרימה רויאל
צח"כCOD-
YA1400269
דור אלון רמת רחל
שמן מינרלי
ת רחל,,,,,הודעהYA1400269 ,,,,,,,,,,,,,,,,1030102014 :
סריקה בSVOC -
ת רחל,,,,,הודעהYA1400269 ,,,,,,,,,,,,,,,,1030102014 :
דיגום חטף/אקראי
YA1400269
דור אלון רמת רחל
הגבה ) (pHבשטח
YA1400269
דור אלון רמת רחל
סריקה VOC-
ת רחל,,,,,הודעהYA1400269 ,,,,,,,,,,,,,,,,1030102014 :
ת רחל,,,,,הודעה EPA-8260,5035) YA1400269 ,,,,,,,,,,,,,,,,1030102014 :לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
DH1410307
כסף ) - (AgבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
בורון ) - (BבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
בריום ) - (BaבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
סידן ) - (CaבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
כרום ) - (CrבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
כספית ) - (HgבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410307
שפכים -משטרת עטרות מוסך

<0.300
60
70
262
102
45
115
4.2
7.71
101
814
9.5
0.022
8.6
0.04
0.13
<0.030
6.4
<0.030
0.3
0.32
<0.030
290
<0.030
<0.030
0.78
0.14
9
<0.075
72
0.03
45

12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014

משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
משטרה  -עטרות
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול

שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
משטרת עטרות מוסך
שפכים -משטרת עטרות מוסך
משטרת עטרות מוסך
משטרת עטרות מוסך
משטרת עטרות מוסך
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול

DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410307
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301

מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-

0.18
<0.030
153
<0.030
3
0.036
25
<0.030
<0.030
5
<0.030
0.59
0.2
<0.030
1.1
2532
<5
8.3
1188
ראה רשימה
<0.050
0.055
<0.050
<0.250
0.07
<0.005
66
<0.010
0.023
0.42
0.025
1.5
<0.030
3

28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014

מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים

שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
מדינול
מדינול
מדינול
שפכים מדינול
מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
שפכים מדינול
מדינול
שפכים מדינול
מדינול
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים

DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410301
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248

ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
כלורידים )(Cl
סולפאט )(SO4
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
VOC's - EPA 8260
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-

<0.050
29
0.033
<0.030
65
0.17
<0.030
15
<0.050
<0.050
7
<0.050
0.59
<0.020
<0.020
0.08
32
66
37
<5
135
54
<0.1
2.6
לא התגלו
8.22
ראה רשימה
<0.050
0.12
<0.050
<0.250
0.08
<0.005
63

28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014

בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
בית חולים הדסה הר הצופים
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ

שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
בי"חהר הצופים
בי"חהר הצופים
בי"חהר הצופים
בי"חהר הצופים
שפכים בי"ח הדסה הר הצופים
בי"חהר הצופים
בי"חהר הצופים
בי"חהר הצופים
לה קרים
לה קרים
לה קרים
שפכים לה קרים

DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410248
DH1410300
DH1410300
DH1410300
DH1410300

קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי

<0.010
<0.020
<0.020
0.13
1.2
<0.030
50
<0.050
21
0.032
<0.030
196
<0.050
<0.030
19
<0.050
<0.050
5.3
<0.050
0.41
<0.020
<0.020
0.21
409
816
1425
213
3
7.24
1361
7867
12770
1212
<5

28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014

לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
לה קרים  2009בע"מ
סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
סונול שער הדרום
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
נווה שמחה
דיגום מים
דיגום מים
דיגום מים
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה

כלורידים )(Cl
DH1410300
לה קרים
חנקן קילדהל )כ(N-
DH1410300
שפכים לה קרים
זרחן )כ(P-
DH1410300
לה קרים
 DH1410300ניטראט כNAS Method N-
שפכים לה קרים
ניטריט )כ(N-
DH1410300
שפכים לה קרים
לה קרים
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410300
דיגום חטף/אקראי
DH1410300
לה קרים
 -GC/Head Space ) DH1410300ב( DOX
שפכים לה קרים
הגבה ) (pHבשטח
DH1410300
לה קרים
 DH1410300מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
לה קרים
צח"כCOD-
YA1400268
סונול שער הדרום
שמן מינרלי
דרום,,,,,הודעה,,,,,,,,,,,,,,,,1030312079 :ד YA1400268
סריקה בSVOC -
דרום,,,,,הודעה,,,,,,,,,,,,,,,,1030312079 :ד YA1400268
דיגום חטף/אקראי
YA1400268
סונול שער הדרום
הגבה ) (pHבשטח
YA1400268
סונול שער הדרום
סריקה VOC-
דרום,,,,,הודעה,,,,,,,,,,,,,,,,1030312079 :ד YA1400268
דרום,,,,,הודעה,,,,,,,,,,,,,,,,1030312079 :ד  EPA-8260,5035) YA1400268לפי( MTBE
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410309
שפכים -נווה שמחה
צח"בBOD-
DH1410309
נווה שמחה
צח"כCOD-
DH1410309
נווה שמחה
 DH1410309מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
נווה שמחה
שמנים ושומנים
DH1410309
שפכים -נווה שמחה
כלורידים )(Cl
DH1410309
נווה שמחה
נווה שמחה
דיגום חטף/אקראי
DH1410309
הגבה ) (pHבשטח
DH1410309
נווה שמחה
 DH1410309מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נווה שמחה
כלורידים )(Cl
DH1410223
דיגום מים
דיגום חטף/אקראי
DH1410223
דיגום מים
הגבה ) (pHבשטח
DH1410223
דיגום מים
סריקת מתכות בICP-
YA1400274
כסף ) - (AgבICP-
YA1400274
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400274
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400274
שפכים-בקעה
בורון ) - (BבICP-
YA1400274
שפכים-בקעה
בריום ) - (BaבICP-
YA1400274
שפכים-בקעה

184
14.5
9.5
<0.2
<0.001
29.1
<0.05
6.28
1131
119
<5
לא התגלו
7.1
לא התגלו
<0.025
64
2044
4330
2117
253
139
6.17
2044
126
7.25
<0.050
<0.050
<0.050
1.8
0.23

18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014

בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
בקעה
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי

שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
שפכים-בקעה
בקעה
שפכים-בקעה
בקעה
בקעה
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי

YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400274
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265

בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-

<0.030
100
<0.030
<0.030
<0.030
<0.030
0.6
<0.075
63
0.095
30
0.27
<0.030
160
<0.050
<0.100
<0.030
8.5
<0.030
<0.030
7.8
<0.030
0.5
<0.030
<0.030
<0.030
14
<5
14
<0.050
0.066
<0.050
<0.300

28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014

חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני

שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
שפכים -חיים לוי
חיים לוי
שפכים -חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
חיים לוי
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני

YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400265
YA1400281
YA1400281
YA1400281

בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-

0.06
<0.010
65
<0.010
<0.020
<0.020
0.058
0.6
<0.030
12
<0.050
21
<0.030
<0.030
65.4
<0.050
31.3
<0.050
19.7
<0.050
<0.050
5.9
<0.050
0.508
<0.030
<0.030
0.123
41
<5
7.6
23
<0.050
0.2

28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
28/09/2014
01/01/2014

אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
מאפיית ברמן

שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
שפכים -אריה את בני
אריה את בני
שפכים -אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
אריה את בני
ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן

YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA1400281
YA13/00469

ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-

<0.050
2
0.15
<0.010
87.5
<0.010
<0.020
<0.020
0.097
11.8
<0.030
23.7
<0.050
22.7
0.1
0.12
117.5
<0.050
45.4
0.037
6.5
<0.050
<0.050
6.9
<0.050
0.588
<0.030
<0.030
0.288
55
28
6.7
487
77

01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014

מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מאפיית ברמן
מכבסת הר נוף
מכבסת הר נוף
מכבסת הר נוף
מכבסת הר נוף
מכבסת הר נוף
מכבסת הר נוף
מכבסת הר נוף
מכבסת הר נוף
מכבסת הר נוף
מכבסת הר נוף
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
קונדטורית ברמן
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות

YA13/00469
ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן
ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן
YA13/00469
ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן
YA13/00469
ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן
YA13/00469
ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן
YA13/00469
ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן
YA13/00469
ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן
YA13/00469
ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן
YA13/00469
ד.מורכב שפכים-קונדטורית ברמן
YA13/00469
ד.אקראי שפכים -קונדטורית ברמן-שטח YA13/00469
YA1400296
שפכים  -מכבסת הר נוף
YA1400296
שפכים  -מכבסת הר נוף
YA1400296
מכבסת הר נוף
YA1400296
מכבסת הר נוף
YA1400296
שפכים  -מכבסת הר נוף
YA1400296
שפכים  -מכבסת הר נוף
YA1400296
מכבסת הר נוף
YA1400296
מכבסת הר נוף
YA1400296
שפכים  -מכבסת הר נוף
YA1400296
מכבסת הר נוף
ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן
YA13/00430
ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן
YA13/00430
ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן
YA13/00430
ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן
YA13/00430
ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן
YA13/00430
ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן
YA13/00430
ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן
YA13/00430
ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן
YA13/00430
ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן
YA13/00430
ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן
YA13/00430
ד.מורכב שפכים-מאפיית ברמן
YA13/00430
ד.אקראי שפכים -מאפיית ברמן-שטח YA13/00430
YA1400311
YA1400311
שפכים -אגד תלפיות
YA1400311
שפכים -אגד תלפיות

צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
חנקן קילדהל )כ(N-
זרחן )כ(P-
ניטראט )כ(N-
ניטריט )כ(N-
חנקן כללי )כ(N-
הגבה ) (pHבשטח
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקה VOC-
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
חנקן קילדהל )כ(N-
זרחן )כ(P-
ניטראט )כ(N-
דיגום מורכב
ניטריט )כ(N-
חנקן כללי )כ(N-
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-

1690
63
73
120
33.7
0.4
<0.2
<0.002
33.7
6.75
<0.300
65.5
>10
119
<0.1
6.4
8.7
Not Detected
>10
90
420
104
39
140
70.8
0.7
<0.2
<0.002
70.8
6.56
<0.050
0.08

18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
16/09/2014

אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
מוסך מאיר

שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
אגד תלפיות
שפכים -אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
אגד תלפיות
-

YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400311
YA1400318

ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-

<0.050
0.7
0.2
<0.010
117
<0.010
<0.020
<0.020
0.2
7
<0.030
30
0.1
30
0.2
<0.030
115
<0.050
6
<0.030
29
<0.050
<0.050
7.5
<0.050
0.7
<0.030
<0.030
0.6
105
<5
8
84
-

16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014

מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר
מוסך מאיר

שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
שפכים  -מאיר
מאיר
שפכים  -מאיר
מאיר
מאיר

YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318
YA1400318

כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח

<0.050
0.2
<0.050
0.85
0.052
<0.010
37.7
<0.010
<0.020
<0.020
0.09
1.5
<0.030
111
<0.050
17.3
0.04
0.3
134
<0.050
34
<0.050
19.3
<0.050
<0.050
7.7
<0.050
0.22
<0.030
<0.030
<0.030
415
61
7.3

16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014

מוסך מאיר
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות

מאיר
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
שפכים  -מוסך תלפיות

YA1400318
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304
YA1400304

מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי

367
<0.050
0.35
<0.050
1.5
0.09
<0.010
67
<0.030
<0.030
2.5
0.2
0.8
<0.075
226
0.045
24
0.07
5
218
<0.030
55
0.07
46
0.03
<0.030
13
<0.030
0.4
<0.030
<0.030
1.8
477
71.5

16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014

מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש

מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
מוסך תלפיות
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
טבע  .O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש

YA1400304
YA1400304
YA1400304
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211
DH1410211

דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-

7.3
418
<0.050
<0.050
0.05
0.2
0.07
<0.010
60
<0.010
<0.020
<0.020
0.03
0.04
<0.030
9
<0.050
30
<0.030
<0.030
308
<0.050
79.5
1.6
<0.030
26
<0.050
<0.050
5.5
<0.050
0.8
<0.030
<0.030

17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014

טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
טבע  OSDיבש
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא

שפכים -טבע  O.S.Dיבש
טבע  .O.S.Dיבש
טבע  .O.S.Dיבש
טבע  .O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
טבע  .O.S.Dיבש
טבע  .O.S.Dיבש
טבע  .O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
טבע  .O.S.Dיבש
שפכים -טבע  O.S.Dיבש
טבע  .O.S.Dיבש
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
רפא

אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410211
צח"בBOD-
DH1410211
צח"כCOD-
DH1410211
 DH1410211מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410211
סריקה בSVOC -
DH1410211
כלורידים )(Cl
DH1410211
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410211
דיגום חטף/אקראי
DH1410211
 -GC/Head Space ) DH1410211ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410211
סריקה VOC-
DH1410211
 DH1410211מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
DH1410241
DH1410241
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410241
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410241
בורון ) - (BבICP-
DH1410241
בריום ) - (BaבICP-
DH1410241
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410241
סידן ) - (CaבICP-
DH1410241
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410241
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410241
כרום ) - (CrבICP-
DH1410241
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410241
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410241
כספית ) - (HgבICP-
DH1410241
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410241
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410241
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410241
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410241
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410241
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410241
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410241
זרחן ) - (PבICP-
DH1410241

0.07
299
490
138
<5
Not Detected
85
84.6
0.08
7.7
0.08
125
<0.050
0.06
<0.050
<0.300
25
<0.010
17
<0.010
<0.020
<0.020
0.11
0.28
<0.030
58.5
<0.050
4
<0.030
<0.030
92.7
<0.050
95

17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
17/09/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014

רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
רפא
עיר שלם
עיר שלם
עיר שלם
עיר שלם
עיר שלם
עיר שלם
עיר שלם
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן

שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
רפא
רפא
רפא
שפכים -רפא
שפכים -רפא
רפא
רפא
רפא
שפכים -רפא
רפא
שפכים -רפא
רפא
דלק עיר שלום
דלק עיר שלם
דלק עיר שלם
דלק עיר שלום
דלק עיר שלום
דלק עיר שלם
דלק עיר שלם
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -

19.4
זרחן ) - (PבICP-
DH1410241
<0.050
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410241
9.8
גופרית ) - (SבICP-
DH1410241
<0.050
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410241
<0.050
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410241
5.8
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410241
<0.050
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410241
0.11
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410241
<0.030
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410241
<0.030
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410241
0.32
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410241
299
צח"בBOD-
DH1410241
429
צח"כCOD-
DH1410241
35
 DH1410241מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
<5
שמן מינרלי
DH1410241
Not Detected
סריקה בSVOC -
DH1410241
91
כלורידים )(Cl
DH1410241
n.d
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410241
דיגום חטף/אקראי
DH1410241
0.09
 -GC/Head Space ) DH1410241ב( DOX
9.26
הגבה ) (pHבשטח
DH1410241
0.09
סריקה VOC-
DH1410241
24
 DH1410241מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
1242
צח"כCOD-
YA1400346
13.5
שמן מינרלי
YA1400346
0.04
סריקה בSVOC -
YA1400346
דיגום חטף/אקראי
YA1400346
7.4
הגבה ) (pHבשטח
YA1400346
0.08
סריקה VOC-
YA1400346
1.6
 EPA-8260,5035) YA1400346לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400322
<0.030
כסף ) - (AgבICP-
YA1400322
0.25
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400322
<0.030
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400322
<0.300
בורון ) - (BבICP-
YA1400322

19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014

שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן

שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן YA1400322 -
שטיפת האומן
שטיפת האומן
שטיפת האומן

YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322
YA1400322

בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דטרגנטים אניונים
דטרגנטים נוניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ

0.6
<0.030
91
<0.030
<0.030
<0.030
0.14
6.1
<0.075
4.2
<0.030
23
0.19
<0.030
47
<0.030
0.5
<0.030
5.4
<0.030
<0.030
6
<0.030
0.5
<0.030
<0.030
0.3
370
385
10
1.7
<0.1
7.08
156

06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014

יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן

יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד העומן
יעד העומן
יעד האומן

YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347
YA1400347

סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי

<0.050
<0.050
<0.050
0.1
0.4
<0.010
68
<0.005
<0.020
<0.020
0.035
5
<0.050
5.5
<0.020
22
0.15
<0.020
54
<0.020
0.12
<0.010
6
<0.050
<0.050
5.5
<0.050
0.53
<0.020
<0.020
0.045
154
44
<5

06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014

יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
יעד האומן
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות

יעד האומן
יעד האומן
יעד העומן
יעד העומן
יעד העומן
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
טן ירושלים
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות

דטרגנטים אניונים
YA1400347
דטרגנטים נוניונים
YA1400347
דיגום חטף/אקראי
YA1400347
הגבה ) (pHבשטח
YA1400347
 YA1400347מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400338
שמן מינרלי
YA1400338
YA1400338
סריקה בSVOC -
דיגום חטף/אקראי
YA1400338
הגבה ) (pHבשטח
YA1400338
סריקה VOC-
YA1400338
 EPA-8260,5035) YA1400338לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
DH1410322
כסף ) - (AgבICP-
DH1410322
אלומיניום )- (AlבICP-
DH1410322
ארסן ) - (AsבICP-
DH1410322
בורון ) - (BבICP-
DH1410322
בריום ) - (BaבICP-
DH1410322
בריליום ) - (BeבICP-
DH1410322
סידן ) - (CaבICP-
DH1410322
קדמיום ) -(CdבICP-
DH1410322
קובלט ) - (CoבICP-
DH1410322
כרום ) - (CrבICP-
DH1410322
נחושת ) - (CuבICP-
DH1410322
ברזל ) - (FeבICP-
DH1410322
כספית ) - (HgבICP-
DH1410322
אשלגן ) - (KבICP-
DH1410322
ליתיום ) - (LiבICP-
DH1410322
מגנזיום ) -(MgבICP-
DH1410322
מנגן ) - (MnבICP-
DH1410322
מוליבדיום) - (M0בICP-
DH1410322
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410322
ניקל ) - (NiבICP-
DH1410322
זרחן ) - (PבICP-
DH1410322
עופרת ) - (PbבICP-
DH1410322

2.3
<0.1
6.8
39
12
14
<0.05
7.1
0.22
1.1
<0.050
0.6
<0.050
0.4
0.14
<0.030
165
<0.030
<0.030
<0.030
0.037
1.3
<0.075
25
0.09
19
0.25
<0.030
77
<0.030
1.2
<0.030

27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014

שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר

שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שפכים -שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
שוואקי מחזור מתכות
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי
פז אלנבי
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר

גופרית ) - (SבICP-
DH1410322
אנטימון ) - (SbבICP-
DH1410322
סלניום ) - (SeבICP-
DH1410322
סיליקון ) - (SiבICP-
DH1410322
בדיל ) - (SnבICP-
DH1410322
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410322
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410322
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410322
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410322
צח"בBOD-
DH1410322
צח"כCOD-
DH1410322
 DH1410322מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
DH1410322
שמן מינרלי
DH1410322
כלורידים )(Cl
DH1410322
סולפידים )כ(S-
DH1410322
זרחן )כ(P-
DH1410322
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410322
דיגום חטף/אקראי
DH1410322
הגבה ) (pHבשטח
DH1410322
 DH1410322מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
YA1400330
שמן מינרלי
YA1400330
סריקה בSVOC -
YA1400330
דיגום חטף/אקראי
YA1400330
הגבה ) (pHבשטח
YA1400330
סריקה VOC-
YA1400330
 EPA-8260,5035) YA1400330לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400285
כסף ) - (AgבICP-
YA1400285
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400285
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400285
בורון ) - (BבICP-
YA1400285
בריום ) - (BaבICP-
YA1400285
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400285

11
<0.030
<0.030
11
<0.030
0.59
<0.030
<0.030
0.29
53
415
20
<5
<5
147
18
1.3
15.7
7.01
13
837
16
0.1
7.7
0.05
<0.025
<0.050
0.56
<0.050
0.57
0.95
<0.010

16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
16/09/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014

שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
דלק ניות בע"מ
דלק ניות בע"מ
דלק ניות בע"מ
דלק ניות בע"מ
דלק ניות בע"מ

שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שפכים  -שרודר
שרודר
שפכים  -שרודר
שרודר
שרודר
שרודר
דלק ניות
דלק ניות
דלק ניות
דלק ניות
דלק ניות

YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400285
YA1400321
YA1400321
YA1400321
YA1400321
YA1400321

סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"כCOD-
שמן מינרלי
סריקה בSVOC -
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח

88
<0.010
<0.020
<0.020
0.23
13
<0.030
25.8
<0.050
24
0.16
0.15
72
<0.050
5.7
<0.030
11
<0.050
<0.050
5
<0.000
0.37
<0.030
<0.030
0.74
706
<5
6.7
614
725
<5
50/2
6.9

02/10/2014
02/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014
02/10/2014

דלק ניות בע"מ
דלק ניות בע"מ
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות

דלק ניות
דלק ניות
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז העשור
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז דניה
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פז חברוני
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פי גלילות
פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות
פז תלפיות

סריקה VOC-
YA1400321
 EPA-8260,5035) YA1400321לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA1400335
שמן מינרלי
YA1400335
סריקה בSVOC -
YA1400335
דיגום חטף/אקראי
YA1400335
הגבה ) (pHבשטח
YA1400335
סריקה VOC-
YA1400335
 EPA-8260,5035) YA1400335לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA1400320
שמן מינרלי
YA1400320
סריקה בSVOC -
YA1400320
דיגום חטף/אקראי
YA1400320
הגבה ) (pHבשטח
YA1400320
סריקה VOC-
YA1400320
 EPA-8260,5035) YA1400320לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA1400337
שמן מינרלי
YA1400337
סריקה בSVOC -
YA1400337
דיגום חטף/אקראי
YA1400337
הגבה ) (pHבשטח
YA1400337
סריקה VOC-
YA1400337
 EPA-8260,5035) YA1400337לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA1400325
שמן מינרלי
YA1400325
סריקה בSVOC -
YA1400325
דיגום חטף/אקראי
YA1400325
הגבה ) (pHבשטח
YA1400325
סריקה VOC-
YA1400325
 EPA-8260,5035) YA1400325לפי( MTBE
צח"כCOD-
YA1400331
שמן מינרלי
YA1400331
דיגום חטף/אקראי
YA1400331
הגבה ) (pHבשטח
YA1400331
 EPA-8260,5035) YA1400331לפי( MTBE

2.5
91
1755
<5
0.02
7.5
0.11
0.09
241
<5
50/2
7.4
2.5
0.22
311
<5
0.03
7.8
0.04
24
88
<5
Not Detected
8.1
Not Detected
Not Detected
146
<5
7.7
5.3

05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014

דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
דור אלון סחרוב
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול

דור אלון גינות סחרוב
דור אלון גינות סחרוב
דור אלון גינות סחרוב
דור אלון גינות סחרוב
דור אלון גינות סחרוב
דור אלון גינות סחרוב
דור אלון גינות סחרוב
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול

צח"כCOD-
YA1400324
שמן מינרלי
YA1400324
סריקה בSVOC -
YA1400324
דיגום חטף/אקראי
YA1400324
הגבה ) (pHבשטח
YA1400324
סריקה VOC-
YA1400324
 EPA-8260,5035) YA1400324לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400312
כסף ) - (AgבICP-
YA1400312
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400312
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400312
בורון ) - (BבICP-
YA1400312
בריום ) - (BaבICP-
YA1400312
בריליום ) - (BeבICP-
YA1400312
סידן ) - (CaבICP-
YA1400312
קדמיום ) -(CdבICP-
YA1400312
קובלט ) - (CoבICP-
YA1400312
כרום ) - (CrבICP-
YA1400312
נחושת ) - (CuבICP-
YA1400312
ברזל ) - (FeבICP-
YA1400312
כספית ) - (HgבICP-
YA1400312
אשלגן ) - (KבICP-
YA1400312
ליתיום ) - (LiבICP-
YA1400312
מגנזיום ) -(MgבICP-
YA1400312
מנגן ) - (MnבICP-
YA1400312
מוליבדיום) - (M0בICP-
YA1400312
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400312
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400312
זרחן ) - (PבICP-
YA1400312
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400312
גופרית ) - (SבICP-
YA1400312
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400312
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400312
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400312
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400312

3945
18
50/2
7.2
0.04
2.2
<0.050
0.5
<0.050
0.5
0.4
<0.020
116
<0.010
<0.020
<0.020
0.7
5
<0.030
17
<0.050
34
0.2
<0.030
95
<0.050
7
<0.030
22
0.1
<0.050
9
<0.050

18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
18/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014

אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל

שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
שפכים -אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
אגד גבעת שאול
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל

YA1400312
YA1400312
YA1400312
YA1400312
YA1400312
YA1400312
YA1400312
YA1400312
YA1400312
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216

סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-

0.6
<0.030
<0.030
0.9
148
<5
7.8
140
<0.050
<0.050
<0.050
<0.300
0.074
<0.010
101
<0.010
<0.020
<0.020
0.028
0.27
<0.030
3.8
<0.050
31
<0.030
<0.030
78
<0.050
1.8
<0.030
23.6
<0.050
<0.050

08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014

אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
דיגום מים
אייל
אייל
אייל
אייל

שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
אינטל
אינטל
אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
שפכים  -אינטל
אינטל
אינטל
שפכים  -אינטל
אינטל
שפכים  -מונטיפיורי
שפכים  -מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
שפכים  -מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
מונטיפיורי
דיגום מים
שפכים  -אייל
שפכים  -אייל
אייל
אייל

DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1420216
DH1410612
DH1410612
DH1410612
DH1410612
DH1410612
DH1410612
DH1410612
DH1410612
DH1410612
DH1410612
DH1410630
DH1410179
DH1410179
DH1410179
DH1410179

סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
סריקה בSVOC -
כלורידים )(Cl
כלורידים )(Cl
סולפאט )(SO4
סולפידים )כ(S-
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקה VOC-
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
כלורידים )(Cl
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-

0.3
<0.050
0.63
<0.030
<0.030
0.105
29
75
35
<5
Not Detected
204
214.5
67
<0.1
2.3
7.9
Not Detected
30
<0.200
61.5
581
1151
155
142
4
7.26
לא בוצעו
126
<0.300
189
1028
1818

08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014

אייל
אייל
אייל
אייל
אייל
אייל
אייל
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(

אייל
שפכים  -אייל
אייל
שפכים  -אייל
אייל
אייל
אייל
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי

DH1410179
DH1410179
DH1410179
DH1410179
DH1410179
DH1410179
DH1410179
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-

383
91.5
252
4.2
6.35
342
<0.050
<0.440
<0.050
<0.300
1.42
<0.010
92
<0.010
<0.020
<0.020
0.5
11.26
<0.030
31.2
<0.050
25
0.37
<0.030
122
<0.050
2.5
<0.030
23.35
<0.050
<0.050
<0.100
<0.050

08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014

פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
פז כנפי נשרים ) חפצדי(
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה

שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
פז חפצדי
פז חפצדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
שפכים  -פז חצפדי
פז חפצדי
פז חפצדי
פז חפצדי
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה

YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
YA1400310
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610

סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דטרגנטים אניונים
דטרגנטים נוניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-

0.52
<0.030
<0.030
0.32
912
183
<5
4.5
<0.1
7.2
לא בוצעו
<0.050
31
<0.050
2.1
22.8
<0.010
1290
<0.010
0.036
0.27
3.6
100
<0.030
54
0.1
76
1.3
0.46
522
0.2
76.5
0.265

08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
15/09/2014
15/09/2014

דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
קיסר
קיסר
קיסר
קיסר
קיסר
קיסר
קיסר
קיסר
קיסר
קיסר
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל

שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
דן ומשה
שפכים  -דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
דן ומשה
שפכים  -בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
שפכים  -בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
בית ראובן
שפכים -קיסר
שפכים -קיסר
קיסר
קיסר
קיסר
קיסר
שפכים -קיסר
קיסר
קיסר
קיסר
שפכים  -מרכז הדיזל

DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
DH1410610
YA1400303
YA1400303
YA1400303
YA1400303
YA1400303
YA1400303
YA1400303
YA1400303
YA1400303
DH1410615
DH1410615
DH1410615
DH1410615
DH1410615
DH1410615
DH1410615
DH1410615
DH1410615
DH1410615
YA1400291
YA1400291

גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-

53
0.07
<0.050
<0.100
0.36
1.76
0.73
0.152
13
1817
<5
7.4
482
64.4
309
654
155
27.5
201
7.81
119
<0.300
72
608
1300
726
224
2.9
7.18
688
<0.050

15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014

מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל

שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
שפכים  -מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל
מרכז הדיזל

YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291
YA1400291

אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ

0.4
<0.050
0.85
0.15
<0.010
75
<0.010
<0.020
<0.020
0.088
4
<0.030
16.8
<0.050
26
<0.030
0.032
104
<0.050
36
<0.030
11.7
<0.050
<0.050
6.5
<0.050
0.37
<0.030
0.33
<0.050
75
<5
7.2
60

02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014

לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה
לחברה

שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
שפכים -לחברה
לחברה
שפכים -לחברה
לחברה
לחברה

YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295
YA1400295

סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח

<0.050
<0.050
0.377
0.336
<0.010
113
<0.010
<0.020
<0.020
0.05
11.2
<0.030
19.4
<0.050
19.715
0.265
<0.030
89.613
<0.050
6.277
<0.030
4.276
<0.050
<0.050
6.772
<0.050
0.407
<0.030
<0.030
0.104
230
<5
6.2

02/09/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014

לחברה
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש

לחברה
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -
יחזקאל ובניו )טויוטה(
יחזקאל ובניו )טויוטה( YA1400251 -

YA1400295
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251
YA1400251

מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי

127
<0.020
<0.050
<0.050
<0.200
0.053
<0.005
51
<0.005
<0.010
<0.020
<0.020
0.073
<0.010
9
<0.050
18
<0.030
<0.030
55
<0.050
0.37
<0.010
8.8
<0.050
<0.050
3.4
<0.050
0.33
<0.020
<0.020
0.022
4
<5

28/08/2014
28/08/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014

יחאזקל ובניו  -חדש
יחאזקל ובניו  -חדש
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן

יחזקאל ובניו )טויוטה(
יחזקאל ובניו )טויוטה(
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
שפכים -האחים ברדריאן
האחים ברדריאן

YA1400251
YA1400251
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313

דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

7.8
<0.050
0.77
<0.050
<0.300
0.15
<0.010
130
<0.010
<0.020
<0.020
0.023
1.5
<0.010
24
0.8
30.3
0.12
0.04
95.5
<0.050
1.1
0.034
6.3
<0.050
<0.050
7.8
<0.050
0.58
<0.030
<0.030
0.09
257

02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014

אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
אחים ברדריאן
מצודת דוד
מצודת דוד
מצודת דוד
מצודת דוד
מצודת דוד
מצודת דוד
מצודת דוד
מצודת דוד
מצודת דוד
מצודת דוד
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת

שפכים -האחים ברדריאן
האחים ברדריאן
האחים ברדריאן
האחים ברדריאן
שפכים -מצודת דוד
שפכים -מצודת דוד
מצודה דוד
מצודה דוד
מצודה דוד
מצודה דוד
שפכים -מצודת דוד
מצודה דוד
מצודה דוד
מצודה דוד
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת

YA1400313
YA1400313
YA1400313
YA1400313
DH1410614
DH1410614
DH1410614
DH1410614
DH1410614
DH1410614
DH1410614
DH1410614
DH1410614
DH1410614
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298

שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-

<5
7.2
130
<0.300
71.3
3330
4965
256
696
2.25
5.4
237
<0.050
0.08
<0.050
<0.200
0.1
<0.010
58
<0.010
<0.020
<0.020
<0.020
0.88
<0.030
8.4
<0.050
18.6
<0.030
<0.030
45.5
<0.050

08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
08/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014

מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק

שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
שפכים  -מולדת
מולדת
שפכים  -מולדת
מולדת
מולדת
מולדת
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"

YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400298
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309
YA1400309

זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-

2.3
<0.030
11.4
<0.050
<0.050
3.6
<0.050
0.377
<0.030
<0.030
0.05
33
<5
7.2
29
<0.050
8
<0.050
<0.300
0.05
<0.010
68
<0.010
<0.020
<0.020
0.08
0.6
<0.030
24
<0.050
23
<0.030
<0.030

02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
02/09/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014

בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה

שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
שפכים -ביח שערי צדק"
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
שפכים -ביח שערי צדק"
בי"ח שערי צדק
שפכים -ביח שערי צדק"
בי"ח שערי צדק
בי"ח שערי צדק
שפכים -ביח שערי צדק"
בי"ח שערי צדק
דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות YA1400277 -
דור אלון אגד תלפיות YA1400277 -
דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות
דור אלון אגד תלפיות YA1400277 -
דור אלון אגד תלפיות YA1400277 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -

158
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400309
<0.050
ניקל ) - (NiבICP-
YA1400309
10
זרחן ) - (PבICP-
YA1400309
<0.030
עופרת ) - (PbבICP-
YA1400309
15
גופרית ) - (SבICP-
YA1400309
<0.050
אנטימון ) - (SbבICP-
YA1400309
<0.050
סלניום ) - (SeבICP-
YA1400309
1.4
סיליקון ) - (SiבICP-
YA1400309
<0.050
בדיל ) - (SnבICP-
YA1400309
0.4
סטרוניום ) - (SrבICP-
YA1400309
<0.030
טיטניום ) - (TiבICP-
YA1400309
<0.030
ונדיום ) - (VבICP-
YA1400309
0.1
אבץ ) - (ZnבICP-
YA1400309
צח"בBOD-
YA1400309
424
1000
צח"כCOD-
YA1400309
252
 YA1400309מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
0.18
סריקה בSVOC -
YA1400309
279
כלורידים )(Cl
YA1400309
3.8
דטרגנטים אניונים
YA1400309
דיגום חטף/אקראי
YA1400309
8.18
הגבה ) (pHבשטח
YA1400309
Not Detected
סריקה VOC-
YA1400309
240
 YA1400309מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
192
צח"כCOD-
YA1400277
<5
שמן מינרלי
YA1400277
0.02
סריקה בSVOC -
YA1400277
דיגום חטף/אקראי
YA1400277
YA1400277
7.9
הגבה ) (pHבשטח
0.05
סריקה VOC-
YA1400277
0.05
 EPA-8260,5035) YA1400277לפי( MTBE
סריקת מתכות בICP-
YA1400323
<0.030
כסף ) - (AgבICP-
YA1400323
0.38
אלומיניום )- (AlבICP-
YA1400323
<0.030
ארסן ) - (AsבICP-
YA1400323
1.4
בורון ) - (BבICP-
YA1400323

19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014

הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הבירה
הספרדי ע"ש רוחלין
הספרדי ע"ש רוחלין
הספרדי ע"ש רוחלין

הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה YA1400323 -
הבירה
הבירה YA1400323 -
הבירה
הבירה
הבירה
שפכים  -הספרדי ע"ש רוחלין
הספרדי ע"ש רוחחלין
הספרדי ע"ש רוחחלין

YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400323
YA1400302
YA1400302
YA1400302

בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-

0.2
<0.030
56
<0.030
<0.030
<0.030
0.22
9.2
<0.075
22
0.04
19
0.16
0.06
470
<0.030
78
<0.030
12.6
<0.030
<0.030
18
<0.030
0.22
<0.030
<0.030
0.2
116
<5
6.6
100
65
105
203

10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014

הספרדי ע"ש רוחלין
הספרדי ע"ש רוחלין
הספרדי ע"ש רוחלין
הספרדי ע"ש רוחלין
הספרדי ע"ש רוחלין
הספרדי ע"ש רוחלין
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר

הספרדי ע"ש רוחחלין
שפכים  -הספרדי ע"ש רוחלין
הספרדי ע"ש רוחחלין
הספרדי ע"ש רוחחלין
הספרדי ע"ש רוחחלין
הספרדי ע"ש רוחחלין
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר

YA1400302
YA1400302
YA1400302
YA1400302
YA1400302
YA1400302
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-

178
17.5
138
7.6
174
<0.050
0.28
<0.050
1.5
0.116
<0.010
54.5
<0.010
<0.020
0.05
0.07
6.5
<0.030
6.2
<0.050
14.5
0.1
0.064
57.5
<0.050
1.35
<0.050
6.13
<0.050
<0.050
4.4
<0.050
0.245

10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014

אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
אדר
קונדטורית אמא
קונדטורית אמא
קונדטורית אמא
קונדטורית אמא
קונדטורית אמא
קונדטורית אמא
קונדטורית אמא
קונדטורית אמא
קונדטורית אמא
קונדטורית אמא
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
מאפה נאמן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן

שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
שפכים  -אדר
אדר
שפכים  -אדר
אדר
אדר
אדר
שפכים  -קונדיטורית אמא
קונדיטוריה אמא
קונדיטוריה אמא
קונדיטוריה אמא
קונדיטוריה אמא
שפכים  -קונדיטורית אמא
קונדיטוריה אמא
קונדיטוריה אמא
קונדיטוריה אמא
קונדיטוריה אמא
שפכים  -מאפה נאמן אורות העיר
מאפה נאמן )אורןת העיר(
מאפה נאמן )אורןת העיר(
מאפה נאמן )אורןת העיר(
שפכים  -מאפה נאמן אורות העיר
מאפה נאמן )אורןת העיר(
מאפה נאמן )אורןת העיר(
מאפה נאמן )אורןת העיר(
מאפה נאמן )אורןת העיר(
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן

YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400286
YA1400288
YA1400288
YA1400288
YA1400288
YA1400288
YA1400288
YA1400288
YA1400288
YA1400288
YA1400288
DH1410622
DH1410622
DH1410622
DH1410622
DH1410622
DH1410622
DH1410622
DH1410622
DH1410622
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290

טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
זרחן ) - (PבICP-
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
נתרן ) - (NaבICP-
זרחן ) - (PבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
חנקן קלדהל )כ(N-
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-

<0.030
<0.030
0.084
37
<5
6.2
37
36.5
n.d
321
422
128
17.5
224
>8
7.1
97
6.5
4755
784
178
194
35.8
4.14
<0.050
4.5
<0.050
4.2
1.7
<0.010
95

15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014

אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
אילן
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם

שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
שפכים  -אילן
אילן
שפכים  -אילן
אילן
אילן
אילן
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
שפכים  -ביח הדסה עין כרם"
בי"ח הדסה עין כרם
שפכים  -ביח הדסה עין כרם"

YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400290
YA1400287
YA1400287
YA1400287
YA1400287
YA1400287
YA1400287

קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-
ונדיום ) - (VבICP-
אבץ ) - (ZnבICP-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
צח"בBOD-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
סריקה בSVOC -
כלורידים )(Cl
דטרגנטים אניונים

<0.010
<0.020
0.065
2.5
86.7
<0.030
68.4
0.14
25
0.74
1.03
1222
0.066
670
0.27
62.4
0.27
<0.050
24
0.19
0.491
0.145
<0.030
4.5
442
<5
7.1
275
414
887
382
0.08
224
3.2

15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014

בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
בית חולים הדסה עין כרם
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P

בי"ח הדסה עין כרם
בי"ח הדסה עין כרם
שפכים  -ביח הדסה עין כרם"
בי"ח הדסה עין כרם
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP

YA1400287
YA1400287
YA1400287
YA1400287
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619
DH1410619

דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקה VOC-
מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-
בדיל ) - (SnבICP-
סטרוניום ) - (SrבICP-
טיטניום ) - (TiבICP-

8.04
Not Detected
359
<0.050
0.2
<0.050
<0.300
0.07
<0.010
50
<0.010
<0.020
<0.020
0.07
3.7
<0.030
22
<0.050
17
<0.030
<0.030
75.5
<0.050
5.7
5.2
<0.050
28.6
<0.050
<0.050
1
<0.050
0.39
<0.030

09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014

סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
סיגמא C.G.M.P
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
דן בוטיק  -אריאל לשעבר
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס

שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים  -סיגמא אולדריץ' CGMP
סיגמה אולדריץ )(C.G.M.P
שפכים  -דן בוטיק לשעבר אריאל
שפכים  -דן בוטיק לשעבר אריאל
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
שפכים  -דן בוטיק לשעבר אריאל
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
שפכים  -דן בוטיק לשעבר אריאל
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
דן בוטיק )לשעבר אריאל(
שפכים  -מכבסות יונידרס
שפכים  -מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
שפכים  -מכבסות יונידרס
שפכים  -מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס
שפכים  -מכבסות יונידרס
מכבסות יונידרס

ונדיום ) - (VבICP-
DH1410619
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410619
צח"בBOD-
DH1410619
צח"כCOD-
DH1410619
 DH1410619מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410619
סריקה בSVOC -
DH1410619
כלורידים )(Cl
DH1410619
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410619
דיגום חטף/אקראי
DH1410619
 -GC/Head Space ) DH1410619ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410619
סריקה VOC-
DH1410619
 DH1410619מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
YA1400316
נתרן ) - (NaבICP-
YA1400316
צח"בBOD-
YA1400316
צח"כCOD-
YA1400316
 YA1400316מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
YA1400316
כלורידים )(Cl
YA1400316
דטרגנטים אניונים
YA1400316
דיגום חטף/אקראי
YA1400316
הגבה ) (pHבשטח
YA1400316
 YA1400316מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
בורון ) - (BבICP-
DH1410629
נתרן ) - (NaבICP-
DH1410629
 DH1410629מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
כלורידים )(Cl
DH1410629
סולפידים )כ(S-
DH1410629
דטרגנטים אניונים
DH1410629
דיגום חטף/אקראי
DH1410629
הגבה ) (pHבשטח
DH1410629
סריקה VOC-
DH1410629
 DH1410629מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ

<0.030
0.57
164
429
220
<5
0.08
122
24.6
Not Detected
7.14
Not Detected
202
<0.200
75
369
599
296
39.5
126
4.1
8.7
285
<0.300
131
55
123
<0.1
6.7
8.6
0.03
43

09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014

קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא

שפכים  -קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
שפכים  -קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
קייטרינג המזלג
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
סיגמה
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא

YA1400305
YA1400305
YA1400305
YA1400305
YA1400305
YA1400305
YA1400305
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618
DH1410618

נתרן ) - (NaבICP-
צח"כCOD-
מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמנים ושומנים
כלורידים )(Cl
דיגום חטף/אקראי
הגבה ) (pHבשטח
סריקת מתכות בICP-
כסף ) - (AgבICP-
אלומיניום )- (AlבICP-
ארסן ) - (AsבICP-
בורון ) - (BבICP-
בריום ) - (BaבICP-
בריליום ) - (BeבICP-
סידן ) - (CaבICP-
קדמיום ) -(CdבICP-
קובלט ) - (CoבICP-
כרום ) - (CrבICP-
נחושת ) - (CuבICP-
ברזל ) - (FeבICP-
כספית ) - (HgבICP-
אשלגן ) - (KבICP-
ליתיום ) - (LiבICP-
מגנזיום ) -(MgבICP-
מנגן ) - (MnבICP-
מוליבדיום) - (M0בICP-
נתרן ) - (NaבICP-
ניקל ) - (NiבICP-
זרחן ) - (PבICP-
זרחן ) - (PבICP-
עופרת ) - (PbבICP-
גופרית ) - (SבICP-
אנטימון ) - (SbבICP-
סלניום ) - (SeבICP-
סיליקון ) - (SiבICP-

77
1083
858
39
164
8.46
<0.050
0.1
0.05
<0.300
0.045
<0.010
63.5
<0.010
<0.020
<0.020
<0.020
0.17
<0.030
11.5
<0.050
22
<0.030
<0.030
70
<0.050
4.7
5
<0.030
18.5
<0.050
<0.050
4.4

09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
04/11/2014
04/11/2014
02/12/2014

סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
סיגמא
-

שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
סיגמה
סיגמה
סיגמה
שפכים  -סיגמא
שפכים  -סיגמא
סיגמה
סיגמה
סיגמה
שפכים  -סיגמא
סיגמה
שפכים  -סיגמא
סיגמה
מי רשת אזור גבעת שאול
מי רשת אזור גבעת שאול
-

בדיל ) - (SnבICP-
DH1410618
סטרוניום ) - (SrבICP-
DH1410618
טיטניום ) - (TiבICP-
DH1410618
ונדיום ) - (VבICP-
DH1410618
אבץ ) - (ZnבICP-
DH1410618
צח"בBOD-
DH1410618
צח"כCOD-
DH1410618
 DH1410618מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ
שמן מינרלי
DH1410618
סריקה בSVOC -
DH1410618
כלורידים )(Cl
DH1410618
חנקן קלדהל )כ(N-
DH1410618
דיגום חטף/אקראי
DH1410618
 -GC/Head Space ) DH1410618ב( DOX
הגבה ) (pHבשטח
DH1410618
סריקה VOC-
DH1410618
 DH1410618מוצקים מרחפים ב 550-מ"צ
נתרן ) - (NaבICP-
כלורידים )(Cl
סריקת מתכות בICP-
-

<0.050
0.51
<0.030
<0.030
0.1
52
147
17
<5
Not Detected
172
32.5
0.43
7.87
0.03
15
19
48
-

