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 8099 –תכנית דגימות שפכים באזורי תעשיה בנתניה 

 
 *דגימות מי רשת )בדיקת כלורידים( יש לבצע מדי חודש ועל פי הנדרש.

 
 

 אזור התעשייה קריית אליעזר
 מס'  פרמטרים שם המפעל מסד

 דגימות 
 בשנה

 הערות סוג דגימה מועד הדגימות

, כלורידים, סולפטים, pH שנפ 9
 סריקת מתכות

ואר, מרץ, ינ 6
מאי, יוני, 
ספטמבר, 

 נובמבר

 שפכים סניטרים מורכבת

, כלל BOD ,COD ,pH ריאו 8
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
 שומנים, נתרן

פברואר, אפריל,  5
יוני, אוגוסט, 

 ספטמבר

לאחר מתקן  אקראית
קדם טיפול 

 בשפכים

, כלל BOD ,COD ,pH פרודג 3
מוצקים, מוצקים 

דים, מרחפים, כלורי
 שומנים, נתרן

פברואר, אפריל,  5
יולי, ספטמבר, 

 נובמבר

לאחר מפריד  אקראית
 שומן

, כלל BOD ,COD ,pH בית מטבחיים 4
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
 שומנים, נתרן

לאחר מתקן  מורכבת לא פעיל 6
 רוטוסטרנר

מגוון תעשיות  9
 מזון

BOD ,COD ,pH כלל ,
מוצקים, מוצקים 

כלורידים,  מרחפים,
 שומנים, נתרן

 ,יוני ,פברואר 4
 נובמבר ,אוגוסט

לאחר מפריד  אקראית
 שומן

א.נ.א שווק  0
 מוצרי מזון

BOD ,COD ,pH כלל ,
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
 שומנים, נתרן

מרץ, מאי,  4
אוגוסט, 
 אוקטובר

לאחר מפריד  אקראית
 שומן

בית אריזה  7
 השרון

BOD ,COD ,pH כלל ,
וצקים, מוצקים מ

מרחפים, כלורידים, 
שומנים ושמנים, 

 דטרגנטים, פנולים

  אקראית פברואר, נובמבר 2

, כלל BOD ,COD ,pH אלמי 2
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
 שומנים, נתרן

ינואר, יולי,  3
 אוקטובר

לאחר מפריד  אקראית
 שומן

, כלל BOD ,COD ,pH הוד מעדן 1
מוצקים, מוצקים 

ים, כלורידים, מרחפ
 שומנים, נתרן

מרץ, יוני,  4
אוגוסט, 
 אוקטובר

לאחר מפריד  אקראית
 שומן

בית אריזה פרי  90
 אור

BOD ,COD ,pH כלל ,
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 

  אקראית פברואר, נובמבר 2
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שמנים ושומנים, 
 דטרגנטים, פנולים

 
 המשך - אזור התעשייה קריית אליעזר

 מס'  פרמטרים שם המפעל מסד
 דגימות 

 בשנה

 הערות סוג דגימה מועד הדגימות

, מוצקים מרחפים, pH מוסך אגד 99
 שמן מינרלי

לאחר מפריד  אקראית יולי 1
 שומן

, כלל BOD ,COD ,pH פאר הקלף 98
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
שמנים ושומנים, נתרן, 

 סולפטים, סולפידים

ינואר, מאי,  4
 סטיולי, אוגו

לאחר מתקן  אקראית
 טיפול

, כלל מוצקים, pH אורדן 93
מוצקים מרחפים, 

כלורידים, סולפטים, 
שמן מינרלי, סריקת 

 מתכות 

 יציאה כללית אקראית ינואר, יולי 2

, כלל BOD ,COD ,pH פלנטקס 94
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
סולפטים, פנול, שומנים, 

 נתרן

 פכים סניטריםש מורכבת מרץ, אוגוסט 2

מוצא אזה"ת  99
 קריית אליעזר

BOD ,COD ,pH כלל ,
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
סולפטים, שמנים 

ושומנים, שמן מינרלי, 
פנול, דטרגנטים, סריקת 

 מתכות

בשוחה מגודרת  מורכבת פעם בחודש 12
 ברחוב הקדר

 

 
 ספיראזור התעשייה קריית 

 מס'  פרמטרים שם המפעל מסד
 דגימות 

 בשנה

 הערות סוג דגימה מועד הדגימות

, כלל BOD ,COD ,pH אביק 90
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
 שמנים ושומנים, נתרן

  מורכבת אוגוסטמרץ,  2

, כלל BOD ,COD ,pH טמפו 97
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
שמנים ושומנים, נתרן, 

 סולפידים

ינואר, פברואר,  6
, יוני, אפריל

 אוגוסט, נובמבר

לאחר מתקן  מורכבת
BIOTEN 

מעדני  92
 רובינשטיין

BOD ,COD ,pH כלל ,
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
 שומנים, נתרן

ינואר, אפריל,  3
 ספטמבר

לאחר מפריד  אקראית
 שומן

פנדה  91
 )ישראפייפר(

BOD ,COD ,pH כלל ,
מוצקים, מוצקים 

ינואר, מרץ,  6
מאי, יולי, 
ספטמבר, 

לאחר מתקן  מורכבת
קדם טיפול 

 בשפכים
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 נובמבר מרחפים, כלורידים, נתרן
 

 
 המשך -ספיר אזור התעשייה קריית 

 מס'  פרמטרים שם המפעל מסד
 דגימות 

 בשנה

 הערות סוג דגימה מועד הדגימות

, כלל BOD ,COD ,pH אוניברקול 80
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
שמנים ושומנים, 

 ולפטים, סריקת מתכותס

לאחר מתקן  מורכבת מרץ, ספטמבר 2
קדם טיפול 

 בשפכים

מעבדות רון  89
 כדיר בע"מ

BOD ,COD ,pH כלל ,
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
דטרגנטים, שמנים 

 ושומנים

פברואר, אפריל,  4
 יוני, אוקטובר

לאחר מתקן  אקראית
קדם טיפול 

 בשפכים

, כלל BOD ,COD ,pH קפולסקי 88
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
 שמנים ושומנים, נתרן

פברואר, אפריל,  6
מאי, יולי, 
ספטמבר, 

 נובמבר

לאחר מתקן  מורכבת
קדם טיפול 

 בשפכים

, כלל BOD ,COD ,pH לחם ארז 83
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
 שומנים, נתרן

פברואר, מרץ,  5
מאי, אוגוסט, 

 אוקטובר

לאחר מפריד  אקראית
 שמן

, כלל BOD ,COD ,pH מחלבנה 84
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
 שומנים, נתרן

ינואר, אפריל,  6
מאי, יולי, 
ספטמבר, 

 נובמבר

לאחר מתקן  מורכבת
קדם טיפול 

 בשפכים

מוצא אזה"ת  89
 קריית ספיר

BOD ,COD ,pH כלל ,
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
ם סולפטים, שמני

ושומנים, נתרן, פנול, 
סריקת מתכות, 

 ציאנידים

דיגום בבור  מורכבת פעם בחודש 12
 רטוב ת"ש אביר

, כלל BOD ,COD ,pH ביה"ח לניאדו 80
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
שומנים, נתרן, 

דטרגנטים, סריקת 
 מתכות

אוגוסט במקום  1
 מאי

לאחר מפריד  אקראית
 שמן

תחנת שאיבה  87
 חקבית יצ

BOD ,COD ,pH כלל ,
מוצקים, מוצקים 

מרחפים, כלורידים, 
שומנים, נתרן, סולפטים, 

שמן מינרלי, סריקת 
 מתכות

דיגום בבור  מורכבת פעם בחודש 12
רטוב בת"ש בית 

 יצחק

 
 


