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   2220-2120קולחי גלבוע תכנית ניטור שפכי תעשייה 

שפכי תאגיד קולחי הגלבוע, בוצעה בהתאם לתקנות תאגידי המים  של ובקרה ניטור תכנית הכנת

 להוראות( )להלן: "כללים"(, 2014והביוב  )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב תשע"ד 

ובהתאם שפכים(  וכללים לטיהור קולחים איכות )תקני ע"התש 2010 העם בריאות תקנות

מעת לעת. תכנית הניטור המוצגת לשפכי להנחיות החדשות לניטור שפכי תעשייה המתעדכנות 

 .2021-2022לשנים  תעשייה הינה בתחום אחריותו של תאגיד קולחי הגלבוע

"תוך כדי  לרבות עדכונים 2019-2020שנים לאורך ההתכנית הוכנה בהתאם לביצוע תכנית הניטור 

רית מועצה אזותנועה" בעקבות רשימת עסקים מעודכנת שהתקבלה  ממח' רישוי עסקים של 

  .רפתות 45כאשר מיתוכם  בתי עסק שונים 75 כוללת 2021-2022לשנים תכנית הניטור . גלבוע

 שונים:התעשייתיים הבהתאם למגזרים להלן טבלה המציגה את מספר בתי העסק 

 

 מספר בתי עסק מגזר תעשייתי

 2  מוסכים

 3 אולמות אירועים, מסעדות, קניונים

 3 מכבסות

 1 מזוןתעשייתי  מפעל

 10 מפעלי מזון

 1 מפעלי כימיה

 1 בית דפוס

 1 עיבוד דגיםמשחטות/

 7 תחנות דלק

 45 רפתות

 1 אחר

 

. לשם החדשות שהוצאובאקסל ע"פ כל ההנחיות למסמך זה מצורפת תכנית לניטור שפכים 

 הנוחות, מצורפת מטה תכנית ניטור מצומצמת המציגה את מירב המידע.

 

ועברו מכתבי הודעה לכל בתי העסק והמפעלים המופיעים בתכנית ה)ג( 4בהתאם לכללים סעיף 

 . הניטור המוצגת מטה

 

 .אתנודה לאישורכם לתכנית הניטור המצורפת בז

 בברכה,
 תאגיד קולחי גלבוע                                                                                                             
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מגזר תעשייתיכתובתשם בית העסק#
אופן הדיגום    

 )חטף/מורכב(
נקודת הדיגום

צריכת 

מים 

שנתית

צריכת 

מים יומית

תדירות 

הדיגום
פרמטרים לבדיקת שפכים

פרמטרים לבדיקת 

מי רשת

קימל בגלבוע בע"מ1
אתר סקי בגלבוע אתר 

סקי בגלבוע

אולמות אירועים, 

מסעדות, קניונים
369610.134זרם כלליחטף

,שמנים ושומנים,PH,COD כללי,TSS-105 מוצקים 

מרחפים,כלורידים,נתרן,
כלורידים, נתרן

קיבוץ יזרעאל יזרעאלחדר אוכל קיבוץ יזרעאל2
אולמות אירועים, 

מסעדות, קניונים
842623.084זרם כלליחטף

,שמנים ושומנים,PH,COD כללי,TSS-105 מוצקים 

מרחפים,כלורידים,נתרן,
כלורידים, נתרן

פלבם פתרון מתכת מתקדם3
עין חרוד איחוד עין חרוד 

איחוד

אולמות אירועים, 

מסעדות, קניונים
12983.564זרם תעשייתי אחודחטף

,שמנים ושומנים,PH,COD כללי,TSS-105 מוצקים 

מרחפים,כלורידים,נתרן,
כלורידים, נתרן

בית כלא שאטה4
בית כלא שאטה בית כלא 

שאטה
196902.86539.464זרם כלליחטףאחר/ לא ידוע

,COD כללי,דטרגנט אניוני,שמנים ושומנים,PH,TSS-105 מוצקים 

מרחפים,VSS מוצקים נדיפים,סולפיד מומס,כלורידים,נתרן,B בורון,
בורון ונתרן

בית דפוס דיקם5
עין חרוד מאוחד עין חרוד 

מאוחד
4441.224זרם תעשייתי אחודחטףבתי דפוס

,סריקת מתכות-ICP,VSS מוצקים נדיפים,PH,TSS-105 מוצקים 

מרחפים,COD כללי,כלורידים,

 ICP סריקת מתכות כבדות

3-5

6

אלץ אגודה שיתופית לי - 

תחנת דלק מסחרית בתחנת 

דלק אלץ עין חרוד

אל"צ – אגודה שיתופית 

לציוד חקלאי בע"מ ד.נ. 

גלבוע 18120 ת.ד. 11 עין 

חרוד

מוסכים )מכונאות 

רכב( כולל רחיצה / 

תחנות רחיצת רכב

15764.324זרם כלליחטף
 VSS,מוצקים מרחפים ICP,TSS-105-שמן מינרלי,סריקת מתכות,PH,

מוצקים נדיפים,דטרגנט אניוני,COD כללי,

 ICP סריקת מתכות כבדות

3-5

7
מוסך האחים למשאיות 

בע``מ

א.ת. מבואות גלבוע א.ת. 

מבואות גלבוע

מוסכים )מכונאות 

רכב( ללא רחיצה
764.572.094זרם כלליחטף

 VSS,מוצקים מרחפים ICP,TSS-105-שמן מינרלי,סריקת מתכות,PH,

מוצקים נדיפים,

 ICP סריקת מתכות כבדות

3-5

מוסך מוהנד שהואן8
א.ת. מבואות גלבוע א.ת. 

מבואות גלבוע

מוסכים )מכונאות 

רכב( ללא רחיצה
522.861.434זרם כלליחטף

 VSS,מוצקים מרחפים ICP,TSS-105-שמן מינרלי,סריקת מתכות,PH,

מוצקים נדיפים,

 ICP סריקת מתכות כבדות

3-5

1816.84.984זרם כלליחטףמכבסותתל יוסף תל יוסףמכבסה תל יוסף9
,כלורידים,נתרן,B בורון,COD כללי,סולפיד מומס,PH,דטרגנט 

אניוני,TSS-105 מוצקים מרחפים,
כלורידים, נתרן ובורון

32548.924זרם כלליחטףמכבסותקיבוץ גבע קיבוץ גבעמכבסה קיבוץ גבע10
,כלורידים,נתרן,B בורון,COD כללי,סולפיד מומס,PH,דטרגנט 

אניוני,TSS-105 מוצקים מרחפים,
כלורידים, נתרן ובורון

15344.24זרם כלליחטףמכבסותקיבוץ יזרעאל יזרעאלמכבסה קיבוץ יזרעאל11
,כלורידים,נתרן,B בורון,COD כללי,סולפיד מומס,PH,דטרגנט 

אניוני,TSS-105 מוצקים מרחפים,
כלורידים, נתרן ובורון

בית השיטה בית השיטהעסיס-אוסם השקעות12
מפעל תעשייתי - 

מזון
1350036.996זרם תעשייתי אחודחטף

,שמנים ושומנים,BOD כללי,COD כללי,TSS-105 מוצקים 

מרחפים,VSS מוצקים נדיפים,PH,כלורידים,חנקן קלדהל 

)TKN(,סריקת מתכות-ICP,סולפיד מומס,

 ICP סריקת מתכות כבדות

3-5, כלורידים ונתרן

חפציבה חפציבהפל-גל13

מפעלי כימיה לפי 

פעילות המפעל: 

פרמצבטיקה, ייצור 

כימיקלים, 

קוסמטיקה 

ותמרוקים, דבקים 

וצבעים, דטרגנטים, 

ממיסים, חומרי 

הדברה, פטרוכימיה, 

פלסטיק, הובלת 

כימיקלים עד 5,000 

קוב שנתי צריכת 

מים

17184.716זרם תעשייתי אחודחטף

 PH,VSS,כללי,שמן מינרלי COD,כללי ICP,BOD-סריקת מתכות,

מוצקים נדיפים,TSS-105 מוצקים מרחפים,GC-DOX,חנקן קלדהל 

)TKN(,כלורידים,

 ICP סריקת מתכות כבדות

3-5, כלורידים

תאגיד קולחי גלבוע )עסקים(- תכנית ניטור שפכי תעשייה 2021-2022
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מגזר תעשייתיכתובתשם בית העסק#
אופן הדיגום    

 )חטף/מורכב(
נקודת הדיגום

צריכת 

מים 

שנתית

צריכת 

מים יומית

תדירות 

הדיגום
פרמטרים לבדיקת שפכים

פרמטרים לבדיקת 

מי רשת

אביטל אביטלסלטי העמק, אברהם שרון14
מפעלי מזון 

ומשקאות
11883.254זרם תעשייתי אחודחטף

 PH,COD,מוצקים מרחפים TSS-105,שמנים ושומנים,

כללי,כלורידים,נתרן,חנקן קלדהל )TKN(,זרחן כללי,
כלורידים, נתרן

פרי ניב בע"מ15
א.ת. מבואות גלבוע א.ת. 

מבואות גלבוע

מפעלי מזון 

ומשקאות
3186087.294זרם תעשייתי אחודמורכב על פי זמן

 PH,COD,מוצקים מרחפים TSS-105,שמנים ושומנים,

כללי,כלורידים,נתרן,חנקן קלדהל )TKN(,זרחן כללי,סולפיד מומס,
כלורידים, נתרן

גרינפיד בע"מ )פישלנד בעבר(16
א.ת. מבואות גלבוע א.ת. 

מבואות גלבוע

מפעלי מזון 

ומשקאות
15484.244זרם תעשייתי אחודחטף

 PH,COD,מוצקים מרחפים TSS-105,שמנים ושומנים,

כללי,כלורידים,נתרן,חנקן קלדהל )TKN(,זרחן כללי,
כלורידים, נתרן

אדירים אדיריםתבליני ביטון יוחאי17
מפעלי מזון 

ומשקאות
6051.6575342474זרם תעשייתי אחודחטף

 PH,COD,מוצקים מרחפים TSS-105,שמנים ושומנים,

כללי,כלורידים,נתרן,חנקן קלדהל )TKN(,זרחן כללי,
כלורידים, נתרן

כפר יחזקאל כפר יחזקאלארבלה18
מפעלי מזון 

ומשקאות
6601.814זרם תעשייתי אחודחטף

 PH,COD,מוצקים מרחפים TSS-105,שמנים ושומנים,

כללי,כלורידים,נתרן,חנקן קלדהל )TKN(,זרחן כללי,
כלורידים, נתרן

א.י.ן תעשיות מזון19
א.ת. מבואות גלבוע א.ת. 

מבואות גלבוע

מפעלי מזון 

ומשקאות
761720.874זרם תעשייתי אחודחטף

 PH,COD,מוצקים מרחפים TSS-105,שמנים ושומנים,

כללי,כלורידים,נתרן,חנקן קלדהל )TKN(,זרחן כללי,סולפיד מומס,
כלורידים, נתרן

תלס תעשיות20
א.ת. מבואות גלבוע. ת.ד 

293 א.ת. מבואות גלבוע

מפעלי מזון 

ומשקאות
4709.1412.94זרם תעשייתי אחודחטף

 PH,COD,מוצקים מרחפים TSS-105,שמנים ושומנים,

כללי,כלורידים,נתרן,חנקן קלדהל )TKN(,זרחן כללי,סולפיד 

מומס,טמפרטורה,

כלורידים, נתרן

אדירים אדיריםתבליני ביטון מאיר21
מפעלי מזון 

ומשקאות
6281.724זרם תעשייתי אחודחטף

 PH,COD,מוצקים מרחפים TSS-105,שמנים ושומנים,

כללי,כלורידים,נתרן,חנקן קלדהל )TKN(,זרחן כללי,
כלורידים, נתרן

רם און רם אוןבית בד רם און22
מפעלי מזון 

ומשקאות
26407.232זרם תעשייתי אחודחטף

 PH,COD,מוצקים מרחפים TSS-105,שמנים ושומנים,

כללי,כלורידים,נתרן,חנקן קלדהל )TKN(,זרחן כללי,פנולים 

מרכיבים,פוליפנולים,

כלורידים, נתרן

23
מפעל אריקה ייצור ושיווק 

אגוזי פקאן
גן נר גלבוע גן נר גלבוע

מפעלי מזון 

ומשקאות
3200.884זרם תעשייתי אחודחטף

 PH,COD,מוצקים מרחפים TSS-105,שמנים ושומנים,

כללי,כלורידים,נתרן,חנקן קלדהל )TKN(,זרחן כללי,
כלורידים, נתרן

גבע גבעמאסטרפוד24

משחטות, בתי 

מטבחיים, בתי 

נחירה, עיבוד דגים

1206033.044זרם תעשייתי אחודחטף

 COD,כללי PH,BOD,מוצקים מרחפים TSS-105,שמנים ושומנים,

כללי,חנקן קלדהל )TKN(,זרחן כללי,כלורידים,נתרן,סולפיד 

מומס,מוליכות,

כלורידים, נתרן

אביטל אביטלאליהו פנינה )יוסף(25
רפת או חזריה או 

לול
10502.8767123294זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

אביטל אביטלגואל אהרוניאן26
רפת או חזריה או 

לול
12303.3698630144זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

תאגיד קולחי גלבוע )עסקים(- תכנית ניטור שפכי תעשייה 2021-2022
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מגזר תעשייתיכתובתשם בית העסק#
אופן הדיגום    

 )חטף/מורכב(
נקודת הדיגום

צריכת 

מים 

שנתית

צריכת 

מים יומית

תדירות 

הדיגום
פרמטרים לבדיקת שפכים

פרמטרים לבדיקת 

מי רשת

אביטל אביטלמיכאל יפה27
רפת או חזריה או 

לול
12003.294זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

בית אלפא בית אלפאקיבוץ בית אלפא רפת28
רפת או חזריה או 

לול
455812.494זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

כפר יחזקאל כפר יחזקאלפורת עודד29
רפת או חזריה או 

לול
6401.754זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

כפר יחזקאל כפר יחזקאלבועז גלבוע30
רפת או חזריה או 

לול
8002.194זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

כפר יחזקאל כפר יחזקאלורד עופר מנחם31
רפת או חזריה או 

לול
13603.734זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

מיטב מיטבאמנון עטר32
רפת או חזריה או 

לול
530.41.454זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

מיטב מיטבדוד אסי מורדכי33
רפת או חזריה או 

לול
5701.564זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

מיטב מיטבבנימין יחזקאל34
רפת או חזריה או 

לול
6761.854זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

35
שבתאי אהרון )שבתאי דניאל 

ואסתר(
מיטב מיטב

רפת או חזריה או 

לול
4601.264זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

מיטב מיטביוסף ורדה/שמשון36
רפת או חזריה או 

לול
11003.014זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

פרזון פרזוןזיוה לוי )רבקה(37
רפת או חזריה או 

לול
4501.234זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

פרזון פרזוןלוי דוד38
רפת או חזריה או 

לול
4401.214זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

פרזון פרזוןדוד ירון39
רפת או חזריה או 

לול
4201.154זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

פרזון פרזוןלוי רענן40
רפת או חזריה או 

לול
6001.644זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

פרזון פרזוןלוי רחל גורן וכוכבה41
רפת או חזריה או 

לול
4981.364זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

פרזון פרזוןיהושוע ניסן )אפרים - אבא(42
רפת או חזריה או 

לול
4901.344זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

פרזון פרזוןיוסף דרור )הבן של רחל(43
רפת או חזריה או 

לול
6101.674זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

תאגיד קולחי גלבוע )עסקים(- תכנית ניטור שפכי תעשייה 2021-2022
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מגזר תעשייתיכתובתשם בית העסק#
אופן הדיגום    

 )חטף/מורכב(
נקודת הדיגום

צריכת 

מים 

שנתית

צריכת 

מים יומית

תדירות 

הדיגום
פרמטרים לבדיקת שפכים

פרמטרים לבדיקת 

מי רשת

פרזון פרזוןיעקב חודרוק פנחס44
רפת או חזריה או 

לול
6861.884זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

פרזון פרזוןאליהו שמשון45
רפת או חזריה או 

לול
4501.234זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

פרזון פרזוןלוי אלישע46
רפת או חזריה או 

לול
4001.14זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

פרזון פרזוןיוסף דיין47
רפת או חזריה או 

לול
6901.894זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

48
ירמי יעקב )אליהו ורחל - 

הורים(
פרזון פרזון

רפת או חזריה או 

לול
5281.454זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צביעזריאלי יזהר49
רפת או חזריה או 

לול
8402.34זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צביספקטור דוד )רבקה - אמא(50
רפת או חזריה או 

לול
9542.614זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צביקיפר שמואל51
רפת או חזריה או 

לול
10562.894זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צבירודברג פנינה )פלג(52
רפת או חזריה או 

לול
2500.684זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

53
סוליבן יהודה )שמוליק 

לנדאו(
רמת צבי רמת צבי

רפת או חזריה או 

לול
8822.424זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צביארבל פנחס נחמן54
רפת או חזריה או 

לול
9602.634זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צביבירן בני+עוזי55
רפת או חזריה או 

לול
9002.474זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צבידור דוד56
רפת או חזריה או 

לול
9182.524זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צביאבנד אביב57
רפת או חזריה או 

לול
7201.974זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צבירודברג חיים58
רפת או חזריה או 

לול
3961.084זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צביגוזבסקי יעקב59
רפת או חזריה או 

לול
8402.34זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

תאגיד קולחי גלבוע )עסקים(- תכנית ניטור שפכי תעשייה 2021-2022
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מגזר תעשייתיכתובתשם בית העסק#
אופן הדיגום    

 )חטף/מורכב(
נקודת הדיגום

צריכת 

מים 

שנתית

צריכת 

מים יומית

תדירות 

הדיגום
פרמטרים לבדיקת שפכים

פרמטרים לבדיקת 

מי רשת

רמת צבי רמת צביאסף רמות60
רפת או חזריה או 

לול
9602.634זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צביעמית אידלמן )מרדכי - אבא(61
רפת או חזריה או 

לול
3600.994זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צביבלהה שיר62
רפת או חזריה או 

לול
9602.634זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רמת צבי רמת צבידובלין עוזי63
רפת או חזריה או 

לול
9602.634זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

גבע גבערפת גבע64
רפת או חזריה או 

לול
1143831.344זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

רפת צבאים מושב מולדת65
דברת במולדת, מושב 

מולדת מושב מולדת

רפת או חזריה או 

לול
757820.764זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

מושב פרזוןעופר כהן66
רפת או חזריה או 

לול
04זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

אברמוביץ צבי וטובה67
מועצה אזורית גלבוע 

רמת צבי

רפת או חזריה או 

לול
9602.634זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

68
קיבוץ עין חרוד איחוד דיר 

צאן

עין חרוד איחוד עין חרוד 

איחוד

רפת או חזריה או 

לול
420211.514זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

קיבוץ יזרעאל יזרעאלרפת יזרעאל69
רפת או חזריה או 

לול
11603.184זרם כלליחטף

,COD כללי,כלורידים,נתרן,זרחן כללי,TSS-105 מוצקים מרחפים,חנקן 

,)TKN( קלדהל
כלורידים, נתרן

28087.694זרם כלליחטףתחנות תדלוקבית השיטה בית השיטהדלק אלון70
,שמן מינרלי,COD כללי,PH,שמנים ושומנים,TSS-105 מוצקים 

מרחפים,כלורידים,נתרן,
כלורידים, נתרן

תחנת דלק טן ניר יפה71
ישובי אומן- ניר יפה 

ישובי אומן- ניר יפה
,שמן מינרלי,COD כללי,PH,4261.174זרם כלליחטףתחנות תדלוק

72
פז חברת הנפט - תחנת פז 

תענכים
,שמן מינרלי,COD כללי,PH,685.711.884זרם כלליחטףתחנות תדלוקתענכים תענכים

יזרעאל אלון אחזקות73
ת.ד 1 יקום בנין צרפת 

יזרעאל
,שמן מינרלי,COD כללי,PH,8402.34זרם כלליחטףתחנות תדלוק

סדש גלבוע בע"מ74
אזור תעשייה חבר אזור 

תעשייה חבר
,שמן מינרלי,COD כללי,PH,6001.644זרם כלליחטףתחנות תדלוק

,שמן מינרלי,COD כללי,PH,4741.34זרם כלליחטףתחנות תדלוקגן נר גן נרתחנת דלק גן נר75

תאגיד קולחי גלבוע )עסקים(- תכנית ניטור שפכי תעשייה 2021-2022
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