ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

26/03/2019

124

כלורידים

גלאט  2התוצרת

26/03/2019

766

 BODכללי

גלאט  2התוצרת

26/03/2019

1695

 CODכללי

גלאט  2התוצרת

26/03/2019

692

 TSSמוצקים מרחפים

גלאט  2התוצרת

26/03/2019

80

נתרןAA -

גלאט  2התוצרת

26/03/2019

13.4

זרחן כללי

גלאט  2התוצרת

26/03/2019

0.8

סולפיד מומס

גלאט  2התוצרת

26/03/2019

144

חנקן קלדהל ()TKN

גלאט  2התוצרת

26/03/2019

6.91

PH

גלאט  2התוצרת

26/03/2019

224

שמנים ושומנים

גלאט  2התוצרת

26/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

גלאט  2התוצרת

26/03/2019

2.2

יחס COD/BOD

גלאט  2התוצרת

23/01/2019

604

כלורידים

גלאט (הגדול) איתן 2

23/01/2019

304

 BODכללי

גלאט (הגדול) איתן 2

23/01/2019

583

 CODכללי

גלאט (הגדול) איתן 2

23/01/2019

185

 TSSמוצקים מרחפים

גלאט (הגדול) איתן 2

23/01/2019

124

נתרןAA -

גלאט (הגדול) איתן 2

23/01/2019

0.8

זרחן כללי

גלאט (הגדול) איתן 2

23/01/2019

11.2

סולפיד מומס

גלאט (הגדול) איתן 2

23/01/2019

66

חנקן קלדהל ()TKN

גלאט (הגדול) איתן 2

23/01/2019

6.9

PH

גלאט (הגדול) איתן 2

23/01/2019

70

שמנים ושומנים

גלאט (הגדול) איתן 2

23/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

גלאט (הגדול) איתן 2

23/01/2019

1.9

יחס COD/BOD

גלאט (הגדול) איתן 2

17/03/2019

213

כלורידים

וודינג קלאב

17/03/2019

2640

 CODכללי

וודינג קלאב
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

17/03/2019

250

 TSSמוצקים מרחפים

וודינג קלאב

17/03/2019

166

נתרןAA -

וודינג קלאב

17/03/2019

4.33

PH

וודינג קלאב

17/03/2019

115

שמנים ושומנים

וודינג קלאב

17/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

וודינג קלאב

11/02/2019

54

כלורידים

אולמי לה בל

11/02/2019

168

 CODכללי

אולמי לה בל

11/02/2019

51

 TSSמוצקים מרחפים

אולמי לה בל

11/02/2019

46

נתרןAA -

אולמי לה בל

11/02/2019

6.68

PH

אולמי לה בל

11/02/2019

11

שמנים ושומנים

אולמי לה בל

11/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

אולמי לה בל

23/01/2019

98

 TSSמוצקים מרחפים

אגד עטרות

23/01/2019

98

 VSSמוצקים נדיפים

אגד עטרות

23/01/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

אגד עטרות

23/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

אגד עטרות

23/01/2019

7.5

PH

אגד עטרות

23/01/2019

0.32

 #בורון ICP-B

אגד עטרות

23/01/2019

3.5

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

אגד עטרות

23/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

אגד עטרות

23/01/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

אגד עטרות

23/01/2019

30.9

 #אשלגן ICP-K

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

אגד עטרות

23/01/2019

0.04

 #בריום ICP-Ba

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

אגד עטרות
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/01/2019

12.3

 #גופרית ICP-S

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

אגד עטרות

23/01/2019

5.8

 #מגנזיום ICP-Mg

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

אגד עטרות

23/01/2019

0.06

 #מנגן ICP-Mn

אגד עטרות

23/01/2019

0.04

 #נחושת ICP-Cu

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

אגד עטרות

23/01/2019

0.1

 #סטרונציום ICP-Sr

אגד עטרות

23/01/2019

46

 #סידן ICP-Ca

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

אגד עטרות

23/01/2019

136

 #נתרן ICP-Na

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

אגד עטרות

23/01/2019

1.86

 #ברזל ICP-Fe

אגד עטרות

23/01/2019

6.61

 #זרחן ICP-P

אגד עטרות

23/01/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

אגד עטרות

23/01/2019

0.1

 #אבץ ICP-Zn

אגד עטרות

05/02/2019

524

כלורידים

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

1107

 BODכללי

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

2310

 CODכללי

בית חולים הדסה הר הצופים
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

1114

 TSSמוצקים מרחפים

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

832

 VSSמוצקים נדיפים

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

7.43

PH

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

0.32

 #בורון ICP-B

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 2.000

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

43.6

 #אשלגן ICP-K

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

0.04

 #בריום ICP-Ba

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

13.5

 #גופרית ICP-S

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

6.48

 #מגנזיום ICP-Mg

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

0.04

 #מנגן ICP-Mn

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

0.05

 #נחושת ICP-Cu

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

0.11

 #סטרונציום ICP-Sr

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

52.9

 #סידן ICP-Ca

בית חולים הדסה הר הצופים
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

359

 #נתרן ICP-Na

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

1.3

 #ברזל ICP-Fe

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

8.99

 #זרחן ICP-P

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

0.2

 #אבץ ICP-Zn

בית חולים הדסה הר הצופים

05/02/2019

2.1

יחס COD/BOD

בית חולים הדסה הר הצופים

17/03/2019

267

כלורידים

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

340

 BODכללי

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

785

 CODכללי

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

263

 TSSמוצקים מרחפים

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

260

 VSSמוצקים נדיפים

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

7.8

PH

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

0.31

 #בורון ICP-B

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 2.000

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

30.4

 #אשלגן ICP-K

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #בריום ICP-Ba

בי"ח שערי צדק
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

17/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

12.6

 #גופרית ICP-S

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

4.42

 #מגנזיום ICP-Mg

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.005

 #מוליבדן ICP-Mo

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #מנגן ICP-Mn

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

0.06

 #נחושת ICP-Cu

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

0.06

 #סטרונציום ICP-Sr

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

32

 #סידן ICP-Ca

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.010

 #סלניום ICP-Se

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.005

 #עופרת ICP-Pb

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.005

 #קדמיום ICP-Cd

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

176

 #נתרן ICP-Na

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.010

 #ארסן ICP-As

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

0.4

 #ברזל ICP-Fe

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

9.44

 #זרחן ICP-P

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

0.5

 #אבץ ICP-Zn

בי"ח שערי צדק

17/03/2019

2.3

יחס COD/BOD

בי"ח שערי צדק

28/01/2019

2397

כלורידים

בית חולים הרצוג
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

28/01/2019

595

 BODכללי

בית חולים הרצוג

28/01/2019

1150

 CODכללי

בית חולים הרצוג

28/01/2019

192

 TSSמוצקים מרחפים

בית חולים הרצוג

28/01/2019

184

 VSSמוצקים נדיפים

בית חולים הרצוג

28/01/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

בית חולים הרצוג

28/01/2019

6.27

PH

בית חולים הרצוג

28/01/2019

0.36

 #בורון ICP-B

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 2.000

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

בית חולים הרצוג

28/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

בית חולים הרצוג

28/01/2019

92.9

 #אשלגן ICP-K

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #בריום ICP-Ba

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

בית חולים הרצוג

28/01/2019

13.8

 #גופרית ICP-S

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

בית חולים הרצוג

28/01/2019

10.2

 #מגנזיום ICP-Mg

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

בית חולים הרצוג

28/01/2019

0.03

 #מנגן ICP-Mn

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #נחושת ICP-Cu

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

בית חולים הרצוג
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

28/01/2019

0.1

 #סטרונציום ICP-Sr

בית חולים הרצוג

28/01/2019

79.7

 #סידן ICP-Ca

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

בית חולים הרצוג

28/01/2019

1435

 #נתרן ICP-Na

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

בית חולים הרצוג

28/01/2019

0.57

 #ברזל ICP-Fe

בית חולים הרצוג

28/01/2019

4.8

 #זרחן ICP-P

בית חולים הרצוג

28/01/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

בית חולים הרצוג

28/01/2019

0.2

 #אבץ ICP-Zn

בית חולים הרצוג

28/01/2019

1.9

יחס COD/BOD

בית חולים הרצוג

22/01/2019

1138

 TSSמוצקים מרחפים

אגד תלפיות

22/01/2019

1032

 VSSמוצקים נדיפים

אגד תלפיות

22/01/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

אגד תלפיות

22/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

אגד תלפיות

22/01/2019

8.53

PH

אגד תלפיות

22/01/2019

0.3

 #בורון ICP-B

אגד תלפיות

22/01/2019

4.78

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

אגד תלפיות

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

אגד תלפיות

22/01/2019

1.74

 #אלומיניום ICP-Al

אגד תלפיות

22/01/2019

0.03

 #אנטימון ICP-Sb

אגד תלפיות

22/01/2019

88.9

 #אשלגן ICP-K

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

אגד תלפיות

22/01/2019

0.12

 #בריום ICP-Ba

אגד תלפיות
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

22/01/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

אגד תלפיות

22/01/2019

28.7

 #גופרית ICP-S

אגד תלפיות

22/01/2019

0.06

 #טיטניום ICP-Ti

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

אגד תלפיות

22/01/2019

12.8

 #מגנזיום ICP-Mg

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

אגד תלפיות

22/01/2019

0.17

 #מנגן ICP-Mn

אגד תלפיות

22/01/2019

0.25

 #נחושת ICP-Cu

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

אגד תלפיות

22/01/2019

0.14

 #סטרונציום ICP-Sr

אגד תלפיות

22/01/2019

67.2

 #סידן ICP-Ca

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

אגד תלפיות

22/01/2019

108

 #נתרן ICP-Na

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

אגד תלפיות

22/01/2019

4.1

 #ברזל ICP-Fe

אגד תלפיות

22/01/2019

33.7

 #זרחן ICP-P

אגד תלפיות

22/01/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

אגד תלפיות

22/01/2019

0.98

 #אבץ ICP-Zn

אגד תלפיות

17/03/2019

26

 TSSמוצקים מרחפים

צ'מפיון

17/03/2019

26

 VSSמוצקים נדיפים

צ'מפיון
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

17/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

צ'מפיון

17/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

צ'מפיון

17/03/2019

6.07

PH

צ'מפיון

17/03/2019

0.98

 #בורון ICP-B

צ'מפיון

17/03/2019

7.42

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

צ'מפיון

17/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

צ'מפיון

17/03/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

צ'מפיון

17/03/2019

7.96

 #אשלגן ICP-K

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

צ'מפיון

17/03/2019

0.05

 #בריום ICP-Ba

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

צ'מפיון

17/03/2019

3.59

 #גופרית ICP-S

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

צ'מפיון

17/03/2019

6.33

 #מגנזיום ICP-Mg

צ'מפיון

17/03/2019

0.01

 #מוליבדן ICP-Mo

צ'מפיון

17/03/2019

0.08

 #מנגן ICP-Mn

צ'מפיון

17/03/2019

0.02

 #נחושת ICP-Cu

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

צ'מפיון

17/03/2019

0.16

 #סטרונציום ICP-Sr

צ'מפיון

17/03/2019

57

 #סידן ICP-Ca

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.010

 #סלניום ICP-Se

צ'מפיון
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

17/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.005

 #עופרת ICP-Pb

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.005

 #קדמיום ICP-Cd

צ'מפיון

17/03/2019

25

 #נתרן ICP-Na

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.010

 #ארסן ICP-As

צ'מפיון

17/03/2019

3.54

 #ברזל ICP-Fe

צ'מפיון

17/03/2019

2.99

 #זרחן ICP-P

צ'מפיון

17/03/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

צ'מפיון

17/03/2019

0.14

 #אבץ ICP-Zn

צ'מפיון

03/02/2019

331

כלורידים

סופר פרוייקט

03/02/2019

3715

 CODכללי

סופר פרוייקט

03/02/2019

689

 TSSמוצקים מרחפים

סופר פרוייקט

03/02/2019

232

נתרןAA -

סופר פרוייקט

03/02/2019

41.6

זרחן כללי

סופר פרוייקט

03/02/2019

136

חנקן קלדהל ()TKN

סופר פרוייקט

03/02/2019

6.87

PH

סופר פרוייקט

03/02/2019

346

שמנים ושומנים

סופר פרוייקט

03/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סופר פרוייקט

03/02/2019

488

כלורידים

ר.ס בשקביץ תבלינים

03/02/2019

12120

 CODכללי

ר.ס בשקביץ תבלינים

03/02/2019

341

 TSSמוצקים מרחפים

ר.ס בשקביץ תבלינים

03/02/2019

359

נתרןAA -

ר.ס בשקביץ תבלינים

03/02/2019

ראה פרשנות

זרחן כללי

ר.ס בשקביץ תבלינים

03/02/2019

23

חנקן קלדהל ()TKN

ר.ס בשקביץ תבלינים

03/02/2019

9.26

PH

ר.ס בשקביץ תבלינים

03/02/2019

38

שמנים ושומנים

ר.ס בשקביץ תבלינים
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

ר.ס בשקביץ תבלינים

04/02/2019

279

 TSSמוצקים מרחפים

חיים לוי

04/02/2019

271

 VSSמוצקים נדיפים

חיים לוי

04/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

חיים לוי

04/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

חיים לוי

04/02/2019

7.51

PH

חיים לוי

04/02/2019

0.32

 #בורון ICP-B

חיים לוי

04/02/2019

4.26

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

חיים לוי

04/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

חיים לוי

04/02/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

חיים לוי

04/02/2019

17.9

 #אשלגן ICP-K

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

חיים לוי

04/02/2019

0.12

 #בריום ICP-Ba

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

חיים לוי

04/02/2019

10.3

 #גופרית ICP-S

חיים לוי

04/02/2019

0.05

 #טיטניום ICP-Ti

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

חיים לוי

04/02/2019

7

 #מגנזיום ICP-Mg

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

חיים לוי

04/02/2019

0.04

 #מנגן ICP-Mn

חיים לוי

04/02/2019

0.11

 #נחושת ICP-Cu

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

חיים לוי
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

04/02/2019

0.09

 #סטרונציום ICP-Sr

חיים לוי

04/02/2019

51

 #סידן ICP-Ca

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

חיים לוי

04/02/2019

60.9

 #נתרן ICP-Na

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

חיים לוי

04/02/2019

2.42

 #ברזל ICP-Fe

חיים לוי

04/02/2019

8.35

 #זרחן ICP-P

חיים לוי

04/02/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

חיים לוי

04/02/2019

0.55

 #אבץ ICP-Zn

חיים לוי

29/01/2019

146

כלורידים

ליאב

29/01/2019

1145

 CODכללי

ליאב

29/01/2019

169

 TSSמוצקים מרחפים

ליאב

29/01/2019

100

נתרןAA -

ליאב

29/01/2019

2.2

זרחן כללי

ליאב

29/01/2019

13

חנקן קלדהל ()TKN

ליאב

29/01/2019

7.08

PH

ליאב

29/01/2019

99

שמנים ושומנים

ליאב

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

ליאב

03/02/2019

60

כלורידים

עבאדי

03/02/2019

< 10

 CODכללי

עבאדי

03/02/2019

< 2.5

 TSSמוצקים מרחפים

עבאדי

03/02/2019

42

נתרןAA -

עבאדי

03/02/2019

< 0.5

זרחן כללי

עבאדי
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/02/2019

< 5.0

חנקן קלדהל ()TKN

עבאדי

03/02/2019

7.3

PH

עבאדי

03/02/2019

< 10.00

שמנים ושומנים

עבאדי

03/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

עבאדי

05/02/2019

93

כלורידים

יקבי שמשון

05/02/2019

955

 CODכללי

יקבי שמשון

05/02/2019

125

 TSSמוצקים מרחפים

יקבי שמשון

05/02/2019

60

נתרןAA -

יקבי שמשון

05/02/2019

13.4

זרחן כללי

יקבי שמשון

05/02/2019

1.1

סולפיד מומס

יקבי שמשון

05/02/2019

39

חנקן קלדהל ()TKN

יקבי שמשון

05/02/2019

10.75

PH

יקבי שמשון

05/02/2019

39

שמנים ושומנים

יקבי שמשון

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

יקבי שמשון

03/02/2019

709

 TSSמוצקים מרחפים

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

326

 VSSמוצקים נדיפים

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

6.5

PH

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

0.39

 #בורון ICP-B

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

34

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

16.8

 #אלומיניום ICP-Al

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

109

 #אשלגן ICP-K

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

0.48

 #בריום ICP-Ba

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

47.2

 #גופרית ICP-S

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

0.57

 #טיטניום ICP-Ti

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

0.05

 #כרום ICP-Cr

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

0.05

 #ליתיום ICP-Li

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

24

 #מגנזיום ICP-Mg

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

0.53

 #מנגן ICP-Mn

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/02/2019

0.14

 #נחושת ICP-Cu

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

0.03

 #ניקל ICP-Ni

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

0.81

 #סטרונציום ICP-Sr

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

312

 #סידן ICP-Ca

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

0.06

 #עופרת ICP-Pb

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

8613

 #נתרן ICP-Na

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

18.2

 #ברזל ICP-Fe

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

6.3

 #זרחן ICP-P

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

0.05

 #ונדיום ICP-V

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

03/02/2019

0.98

 #אבץ ICP-Zn

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה
עיריית י-ם

29/01/2019

167

כלורידים

מרכז הבשר 2001

29/01/2019

1910

 CODכללי

מרכז הבשר 2001

29/01/2019

407

 TSSמוצקים מרחפים

מרכז הבשר 2001
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

29/01/2019

103

נתרןAA -

מרכז הבשר 2001

29/01/2019

22.4

זרחן כללי

מרכז הבשר 2001

29/01/2019

226

חנקן קלדהל ()TKN

מרכז הבשר 2001

29/01/2019

6.93

PH

מרכז הבשר 2001

29/01/2019

38

שמנים ושומנים

מרכז הבשר 2001

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מרכז הבשר 2001

05/02/2019

249

כלורידים

שלגל

05/02/2019

2735

 CODכללי

שלגל

05/02/2019

552

 TSSמוצקים מרחפים

שלגל

05/02/2019

201

נתרןAA -

שלגל

05/02/2019

13.2

זרחן כללי

שלגל

05/02/2019

109

חנקן קלדהל ()TKN

שלגל

05/02/2019

7.26

PH

שלגל

05/02/2019

287

שמנים ושומנים

שלגל

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

שלגל

03/02/2019

259

כלורידים

קייטרינג נפלאות התזונה

03/02/2019

4635

 CODכללי

קייטרינג נפלאות התזונה

03/02/2019

1760

 TSSמוצקים מרחפים

קייטרינג נפלאות התזונה

03/02/2019

195

נתרןAA -

קייטרינג נפלאות התזונה

03/02/2019

10.5

זרחן כללי

קייטרינג נפלאות התזונה

03/02/2019

84

חנקן קלדהל ()TKN

קייטרינג נפלאות התזונה

03/02/2019

5.9

PH

קייטרינג נפלאות התזונה

03/02/2019

764

שמנים ושומנים

קייטרינג נפלאות התזונה

03/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

קייטרינג נפלאות התזונה

03/02/2019

38

כלורידים

קייטרינג תמר

03/02/2019

64

 CODכללי

קייטרינג תמר
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/02/2019

20

 TSSמוצקים מרחפים

קייטרינג תמר

03/02/2019

30

נתרןAA -

קייטרינג תמר

03/02/2019

< 0.5

זרחן כללי

קייטרינג תמר

03/02/2019

< 5.0

חנקן קלדהל ()TKN

קייטרינג תמר

03/02/2019

6.98

PH

קייטרינג תמר

03/02/2019

< 10.00

שמנים ושומנים

קייטרינג תמר

03/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

קייטרינג תמר

24/01/2019

65

כלורידים

קונדיטוריית ברמן

24/01/2019

595

 CODכללי

קונדיטוריית ברמן

24/01/2019

105

 TSSמוצקים מרחפים

קונדיטוריית ברמן

24/01/2019

64

נתרןAA -

קונדיטוריית ברמן

24/01/2019

1.3

זרחן כללי

קונדיטוריית ברמן

24/01/2019

11

חנקן קלדהל ()TKN

קונדיטוריית ברמן

24/01/2019

6.35

PH

קונדיטוריית ברמן

24/01/2019

47

שמנים ושומנים

קונדיטוריית ברמן

24/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

קונדיטוריית ברמן

24/01/2019

60

כלורידים

מאפיית ברמן

24/01/2019

984

 CODכללי

מאפיית ברמן

24/01/2019

346

 TSSמוצקים מרחפים

מאפיית ברמן

24/01/2019

46

נתרןAA -

מאפיית ברמן

24/01/2019

2.6

זרחן כללי

מאפיית ברמן

24/01/2019

22

חנקן קלדהל ()TKN

מאפיית ברמן

24/01/2019

6.43

PH

מאפיית ברמן

24/01/2019

37

שמנים ושומנים

מאפיית ברמן

24/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מאפיית ברמן

22/01/2019

55

כלורידים

אינגליש קייק
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

22/01/2019

1400

 CODכללי

אינגליש קייק

22/01/2019

376

 TSSמוצקים מרחפים

אינגליש קייק

22/01/2019

46

נתרןAA -

אינגליש קייק

22/01/2019

4

זרחן כללי

אינגליש קייק

22/01/2019

15

חנקן קלדהל ()TKN

אינגליש קייק

22/01/2019

6.37

PH

אינגליש קייק

22/01/2019

364

שמנים ושומנים

אינגליש קייק

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

אינגליש קייק

11/03/2019

13

כלורידים

AVX

11/03/2019

< 10

 CODכללי

AVX

11/03/2019

< 2.5

 TSSמוצקים מרחפים

AVX

11/03/2019

< 2.5

 VSSמוצקים נדיפים

AVX

11/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

AVX

11/03/2019

4.3

סולפיד מומס

AVX

11/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

AVX

11/03/2019

3.65

PH

AVX

11/03/2019

< 0.200

 #בורון ICP-B

AVX

11/03/2019

< 2.000

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

AVX

11/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

AVX

11/03/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

AVX

11/03/2019

< 2.000

 #אשלגן ICP-K

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #בריום ICP-Ba

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

AVX

11/03/2019

< 2.000

 #גופרית ICP-S

AVX
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/03/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

AVX

11/03/2019

< 2.000

 #מגנזיום ICP-Mg

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #מנגן ICP-Mn

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #נחושת ICP-Cu

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #סטרונציום ICP-Sr

AVX

11/03/2019

7.41

 #סידן ICP-Ca

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

AVX

11/03/2019

7.64

 #נתרן ICP-Na

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

AVX

11/03/2019

< 0.200

 #ברזל ICP-Fe

AVX

11/03/2019

15.7

 #זרחן ICP-P

AVX

11/03/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

AVX

11/03/2019

< 0.050

 #אבץ ICP-Zn

AVX

03/02/2019

48

כלורידים

ביולאב

03/02/2019

29

 BODכללי

ביולאב

03/02/2019

73

 CODכללי

ביולאב

03/02/2019

46

 TSSמוצקים מרחפים

ביולאב
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/02/2019

46

 VSSמוצקים נדיפים

ביולאב

03/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

ביולאב

03/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

ביולאב

03/02/2019

< 5.0

חנקן קלדהל ()TKN

ביולאב

03/02/2019

6.5

PH

ביולאב

03/02/2019

0.31

 #בורון ICP-B

ביולאב

03/02/2019

< 2.000

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

ביולאב

03/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

ביולאב

03/02/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

ביולאב

03/02/2019

2.37

 #אשלגן ICP-K

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #בריום ICP-Ba

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

ביולאב

03/02/2019

5.73

 #גופרית ICP-S

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

ביולאב

03/02/2019

2.63

 #מגנזיום ICP-Mg

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #מנגן ICP-Mn

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #נחושת ICP-Cu

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

ביולאב

03/02/2019

0.06

 #סטרונציום ICP-Sr

ביולאב
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/02/2019

33.7

 #סידן ICP-Ca

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

ביולאב

03/02/2019

35.9

 #נתרן ICP-Na

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

ביולאב

03/02/2019

0.23

 #ברזל ICP-Fe

ביולאב

03/02/2019

0.41

 #זרחן ICP-P

ביולאב

03/02/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

ביולאב

03/02/2019

< 0.050

 #אבץ ICP-Zn

ביולאב

03/02/2019

0.8863

 DOXככלורידיםP&T -

ביולאב

30/01/2019

98

כלורידים

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

151

 BODכללי

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

407

 CODכללי

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

200

 TSSמוצקים מרחפים

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

185

 VSSמוצקים נדיפים

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

52

חנקן קלדהל ()TKN

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

6.88

PH

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

0.36

 #בורון ICP-B

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

2.08

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

סיגמא  -מחקר
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/01/2019

13.1

 #אשלגן ICP-K

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

0.03

 #בריום ICP-Ba

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

10.8

 #גופרית ICP-S

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

0.03

 #טיטניום ICP-Ti

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

4.63

 #מגנזיום ICP-Mg

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

0.08

 #מנגן ICP-Mn

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

0.04

 #נחושת ICP-Cu

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

0.06

 #סטרונציום ICP-Sr

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

39.9

 #סידן ICP-Ca

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

49.7

 #נתרן ICP-Na

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

3.46

 #ברזל ICP-Fe

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

5.71

 #זרחן ICP-P

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

סיגמא  -מחקר
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/01/2019

0.33

 #אבץ ICP-Zn

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

לא התגלה*

 DOXככלורידיםP&T -

סיגמא  -מחקר

30/01/2019

70

כלורידים

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

456

 BODכללי

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

810

 CODכללי

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

75

 TSSמוצקים מרחפים

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

75

 VSSמוצקים נדיפים

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

14

חנקן קלדהל ()TKN

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

6.6

PH

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

0.31

 #בורון ICP-B

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 2.000

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

38.9

 #אשלגן ICP-K

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #בריום ICP-Ba

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

30.6

 #גופרית ICP-S

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

סיגמא C.G.M.P
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/01/2019

< 2.000

 #מגנזיום ICP-Mg

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #מנגן ICP-Mn

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #נחושת ICP-Cu

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #סטרונציום ICP-Sr

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

16.1

 #סידן ICP-Ca

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

77.9

 #נתרן ICP-Na

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

0.98

 #ברזל ICP-Fe

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

1.42

 #זרחן ICP-P

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

0.11

 #אבץ ICP-Zn

סיגמא C.G.M.P

30/01/2019

0.0036

 DOXככלורידיםP&T -

סיגמא C.G.M.P

28/03/2019

110

כלורידים

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

28/03/2019

421

 BODכללי

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

28/03/2019

854

 CODכללי

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

28/03/2019

198

 TSSמוצקים מרחפים

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

28/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

28/03/2019

5.8

PH

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

28/03/2019

0.35

 #בורון ICP-B

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

28/03/2019

57

שמנים ושומנים

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

28/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

28/03/2019

71.9

 #נתרן ICP-Na

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

28/03/2019

2

יחס COD/BOD

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

31/03/2019

108

כלורידים

פרימה פאלאס  -פינס

31/03/2019

1356

 BODכללי

פרימה פאלאס  -פינס

31/03/2019

2215

 CODכללי

פרימה פאלאס  -פינס

31/03/2019

241

 TSSמוצקים מרחפים

פרימה פאלאס  -פינס

31/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

פרימה פאלאס  -פינס

31/03/2019

5

PH

פרימה פאלאס  -פינס

31/03/2019

0.33

 #בורון ICP-B

פרימה פאלאס  -פינס

31/03/2019

226

שמנים ושומנים

פרימה פאלאס  -פינס

31/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פרימה פאלאס  -פינס

31/03/2019

103

 #נתרן ICP-Na

פרימה פאלאס  -פינס

31/03/2019

1.6

יחס COD/BOD

פרימה פאלאס  -פינס

28/01/2019

95

כלורידים

למלון פרימה המלכים

28/01/2019

671

 BODכללי

למלון פרימה המלכים

28/01/2019

1505

 CODכללי

למלון פרימה המלכים

28/01/2019

204

 TSSמוצקים מרחפים

למלון פרימה המלכים

28/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

למלון פרימה המלכים

28/01/2019

6.79

PH

למלון פרימה המלכים

28/01/2019

0.3

 #בורון ICP-B

למלון פרימה המלכים

28/01/2019

206

שמנים ושומנים

למלון פרימה המלכים

28/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

למלון פרימה המלכים

28/01/2019

72.9

 #נתרן ICP-Na

למלון פרימה המלכים

28/01/2019

2.2

יחס COD/BOD

למלון פרימה המלכים

22/01/2019

147

כלורידים

מלון ממילא
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

22/01/2019

994

 BODכללי

מלון ממילא

22/01/2019

1720

 CODכללי

מלון ממילא

22/01/2019

1130

 TSSמוצקים מרחפים

מלון ממילא

22/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מלון ממילא

22/01/2019

6.91

PH

מלון ממילא

22/01/2019

0.28

 #בורון ICP-B

מלון ממילא

22/01/2019

209

שמנים ושומנים

מלון ממילא

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מלון ממילא

22/01/2019

82.8

 #נתרן ICP-Na

מלון ממילא

22/01/2019

1.7

יחס COD/BOD

מלון ממילא

04/02/2019

124

כלורידים

אייל

04/02/2019

642

 BODכללי

אייל

04/02/2019

788

 CODכללי

אייל

04/02/2019

95

 TSSמוצקים מרחפים

אייל

04/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

אייל

04/02/2019

6.13

PH

אייל

04/02/2019

0.3

 #בורון ICP-B

אייל

04/02/2019

68

שמנים ושומנים

אייל

04/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

אייל

04/02/2019

107

 #נתרן ICP-Na

אייל

04/02/2019

1.2

יחס COD/BOD

אייל

05/02/2019

310

כלורידים

עוף ירושלים נקניקים

05/02/2019

877

 CODכללי

עוף ירושלים נקניקים

05/02/2019

174

 TSSמוצקים מרחפים

עוף ירושלים נקניקים

05/02/2019

235

נתרןAA -

עוף ירושלים נקניקים

05/02/2019

57.6

זרחן כללי

עוף ירושלים נקניקים
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

101

חנקן קלדהל ()TKN

עוף ירושלים נקניקים

05/02/2019

6.85

PH

עוף ירושלים נקניקים

05/02/2019

37

שמנים ושומנים

עוף ירושלים נקניקים

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

עוף ירושלים נקניקים

11/02/2019

54

כלורידים

אולמי פביליון

11/02/2019

29

 CODכללי

אולמי פביליון

11/02/2019

22

 TSSמוצקים מרחפים

אולמי פביליון

11/02/2019

39

נתרןAA -

אולמי פביליון

11/02/2019

6.82

PH

אולמי פביליון

11/02/2019

< 10.00

שמנים ושומנים

אולמי פביליון

11/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

אולמי פביליון

30/01/2019

111

כלורידים

רמת תמיר

30/01/2019

237

 BODכללי

רמת תמיר

30/01/2019

509

 CODכללי

רמת תמיר

30/01/2019

117

 TSSמוצקים מרחפים

רמת תמיר

30/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

רמת תמיר

30/01/2019

7.28

PH

רמת תמיר

30/01/2019

0.35

 #בורון ICP-B

רמת תמיר

30/01/2019

41

שמנים ושומנים

רמת תמיר

30/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

רמת תמיר

30/01/2019

51.6

 #נתרן ICP-Na

רמת תמיר

30/01/2019

2.1

יחס COD/BOD

רמת תמיר

29/01/2019

85

כלורידים

בית הורים מוזס

29/01/2019

375

 BODכללי

בית הורים מוזס

29/01/2019

1245

 CODכללי

בית הורים מוזס

29/01/2019

675

 TSSמוצקים מרחפים

בית הורים מוזס
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

29/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

בית הורים מוזס

29/01/2019

7.9

PH

בית הורים מוזס

29/01/2019

0.36

 #בורון ICP-B

בית הורים מוזס

29/01/2019

69

שמנים ושומנים

בית הורים מוזס

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

בית הורים מוזס

29/01/2019

123

 #נתרן ICP-Na

בית הורים מוזס

29/01/2019

3.3

יחס COD/BOD

בית הורים מוזס

30/01/2019

136

כלורידים

בית באייר

30/01/2019

942

 BODכללי

בית באייר

30/01/2019

1745

 CODכללי

בית באייר

30/01/2019

332

 TSSמוצקים מרחפים

בית באייר

30/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

בית באייר

30/01/2019

6.14

PH

בית באייר

30/01/2019

0.37

 #בורון ICP-B

בית באייר

30/01/2019

120

שמנים ושומנים

בית באייר

30/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

בית באייר

30/01/2019

88.2

 #נתרן ICP-Na

בית באייר

30/01/2019

1.9

יחס COD/BOD

בית באייר

28/01/2019

71

כלורידים

בית ברט

28/01/2019

173

 BODכללי

בית ברט

28/01/2019

606

 CODכללי

בית ברט

28/01/2019

119

 TSSמוצקים מרחפים

בית ברט

28/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

בית ברט

28/01/2019

10.27

PH

בית ברט

28/01/2019

0.38

 #בורון ICP-B

בית ברט

28/01/2019

64

שמנים ושומנים

בית ברט
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

28/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

בית ברט

28/01/2019

328

 #נתרן ICP-Na

בית ברט

28/01/2019

3.5

יחס COD/BOD

בית ברט

29/01/2019

120

כלורידים

מגדל נופים

29/01/2019

683

 BODכללי

מגדל נופים

29/01/2019

1370

 CODכללי

מגדל נופים

29/01/2019

259

 TSSמוצקים מרחפים

מגדל נופים

29/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מגדל נופים

29/01/2019

6.49

PH

מגדל נופים

29/01/2019

0.4

 #בורון ICP-B

מגדל נופים

29/01/2019

187

שמנים ושומנים

מגדל נופים

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מגדל נופים

29/01/2019

102

 #נתרן ICP-Na

מגדל נופים

29/01/2019

2

יחס COD/BOD

מגדל נופים

30/01/2019

132

כלורידים

נווה עמית

30/01/2019

1174

 BODכללי

נווה עמית

30/01/2019

2285

 CODכללי

נווה עמית

30/01/2019

574

 TSSמוצקים מרחפים

נווה עמית

30/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

נווה עמית

30/01/2019

7.2

PH

נווה עמית

30/01/2019

0.35

 #בורון ICP-B

נווה עמית

30/01/2019

101

שמנים ושומנים

נווה עמית

30/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

נווה עמית

30/01/2019

110

 #נתרן ICP-Na

נווה עמית

30/01/2019

1.9

יחס COD/BOD

נווה עמית

27/01/2019

76

כלורידים

נופי קטמון
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

27/01/2019

330

 BODכללי

נופי קטמון

27/01/2019

975

 CODכללי

נופי קטמון

27/01/2019

242

 TSSמוצקים מרחפים

נופי קטמון

27/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

נופי קטמון

27/01/2019

7.18

PH

נופי קטמון

27/01/2019

0.33

 #בורון ICP-B

נופי קטמון

27/01/2019

75

שמנים ושומנים

נופי קטמון

27/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

נופי קטמון

27/01/2019

48.1

 #נתרן ICP-Na

נופי קטמון

27/01/2019

3

יחס COD/BOD

נופי קטמון

27/01/2019

81

כלורידים

אחוזת בית הכרם

27/01/2019

224

 BODכללי

אחוזת בית הכרם

27/01/2019

690

 CODכללי

אחוזת בית הכרם

27/01/2019

356

 TSSמוצקים מרחפים

אחוזת בית הכרם

27/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

אחוזת בית הכרם

27/01/2019

6.05

PH

אחוזת בית הכרם

27/01/2019

0.32

 #בורון ICP-B

אחוזת בית הכרם

27/01/2019

64

שמנים ושומנים

אחוזת בית הכרם

27/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

אחוזת בית הכרם

27/01/2019

74

 #נתרן ICP-Na

אחוזת בית הכרם

27/01/2019

3.1

יחס COD/BOD

אחוזת בית הכרם

21/02/2019

98

כלורידים

נווה שמחה

21/02/2019

177

 BODכללי

נווה שמחה

21/02/2019

563

 CODכללי

נווה שמחה

21/02/2019

52

 TSSמוצקים מרחפים

נווה שמחה

21/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

נווה שמחה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/02/2019

8.02

PH

נווה שמחה

21/02/2019

0.39

 #בורון ICP-B

נווה שמחה

21/02/2019

30

שמנים ושומנים

נווה שמחה

21/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

נווה שמחה

21/02/2019

77.5

 #נתרן ICP-Na

נווה שמחה

21/02/2019

3.2

יחס COD/BOD

נווה שמחה

03/02/2019

149

כלורידים

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

5285

 BODכללי

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

10520

 CODכללי

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

5744

 TSSמוצקים מרחפים

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

4652

 VSSמוצקים נדיפים

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

1.2

סולפיד מומס

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

2492

שומנים

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

332

חנקן קלדהל ()TKN

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

5.77

PH

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

0.51

 #בורון ICP-B

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

110

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

46.1

 #אלומיניום ICP-Al

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

63.7

 #אשלגן ICP-K

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

0.11

 #בדיל ICP-Sn

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

1.68

 #בריום ICP-Ba

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/02/2019

45

 #גופרית ICP-S

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

1.27

 #טיטניום ICP-Ti

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

0.16

 #כרום ICP-Cr

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

52

 #מגנזיום ICP-Mg

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

1.05

 #מנגן ICP-Mn

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

0.86

 #נחושת ICP-Cu

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

0.86

 #סטרונציום ICP-Sr

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

429

 #סידן ICP-Ca

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

0.24

 #עופרת ICP-Pb

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

119

 #נתרן ICP-Na

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

97.5

 #ברזל ICP-Fe

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

42.4

 #זרחן ICP-P

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

0.14

 #ונדיום ICP-V

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

3.98

 #אבץ ICP-Zn

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

03/02/2019

2

יחס COD/BOD

ערית ירושלים תחנת מעבר אשפה

11/03/2019

163

כלורידים

קניון מלחה ירושלים

11/03/2019

2425

 CODכללי

קניון מלחה ירושלים
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/03/2019

2692

 TSSמוצקים מרחפים

קניון מלחה ירושלים

11/03/2019

102

נתרןAA -

קניון מלחה ירושלים

11/03/2019

6.97

PH

קניון מלחה ירושלים

11/03/2019

179

שמנים ושומנים

קניון מלחה ירושלים

11/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

קניון מלחה ירושלים

19/03/2019

184

כלורידים

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

388

 BODכללי

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

974

 CODכללי

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

262

 TSSמוצקים מרחפים

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

246

 VSSמוצקים נדיפים

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

7.23

PH

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

0.43

 #בורון ICP-B

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

2.96

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

36.1

 #אשלגן ICP-K

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

0.1

 #בריום ICP-Ba

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

27.3

 #גופרית ICP-S

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

0.04

 #טיטניום ICP-Ti

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

בית חולים הדסה עין כרם
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

19/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

5.8

 #מגנזיום ICP-Mg

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

0.27

 #מוליבדן ICP-Mo

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

0.07

 #מנגן ICP-Mn

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

0.21

 #נחושת ICP-Cu

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

0.31

 #ניקל ICP-Ni

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

0.09

 #סטרונציום ICP-Sr

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

42.3

 #סידן ICP-Ca

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

< 0.010

 #סלניום ICP-Se

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

0.02

 #עופרת ICP-Pb

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

< 0.005

 #קדמיום ICP-Cd

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

157

 #נתרן ICP-Na

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

< 0.010

 #ארסן ICP-As

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

2.05

 #ברזל ICP-Fe

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

9.99

 #זרחן ICP-P

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

0.36

 #ונדיום ICP-V

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

4.09

 #אבץ ICP-Zn

בית חולים הדסה עין כרם

19/03/2019

2.5

יחס COD/BOD

בית חולים הדסה עין כרם

17/03/2019

123

כלורידים

מושב זקנים מאוחד

17/03/2019

607

 BODכללי

מושב זקנים מאוחד

17/03/2019

1275

 CODכללי

מושב זקנים מאוחד

17/03/2019

348

 TSSמוצקים מרחפים

מושב זקנים מאוחד

17/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מושב זקנים מאוחד

17/03/2019

6.66

PH

מושב זקנים מאוחד

17/03/2019

0.29

 #בורון ICP-B

מושב זקנים מאוחד
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

17/03/2019

40

שמנים ושומנים

מושב זקנים מאוחד

17/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מושב זקנים מאוחד

17/03/2019

67.8

 #נתרן ICP-Na

מושב זקנים מאוחד

17/03/2019

2.1

יחס COD/BOD

מושב זקנים מאוחד

30/01/2019

157

כלורידים

שומרי החומות

30/01/2019

1380

 BODכללי

שומרי החומות

30/01/2019

2120

 CODכללי

שומרי החומות

30/01/2019

538

 TSSמוצקים מרחפים

שומרי החומות

30/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

שומרי החומות

30/01/2019

5.45

PH

שומרי החומות

30/01/2019

0.35

 #בורון ICP-B

שומרי החומות

30/01/2019

205

שמנים ושומנים

שומרי החומות

30/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

שומרי החומות

30/01/2019

123

 #נתרן ICP-Na

שומרי החומות

30/01/2019

1.5

יחס COD/BOD

שומרי החומות

27/01/2019

128

כלורידים

בית אליסיה

27/01/2019

1009

 BODכללי

בית אליסיה

27/01/2019

1710

 CODכללי

בית אליסיה

27/01/2019

215

 TSSמוצקים מרחפים

בית אליסיה

27/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

בית אליסיה

27/01/2019

5.2

PH

בית אליסיה

27/01/2019

0.32

 #בורון ICP-B

בית אליסיה

27/01/2019

48

שמנים ושומנים

בית אליסיה

27/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

בית אליסיה

27/01/2019

95

 #נתרן ICP-Na

בית אליסיה

27/01/2019

1.7

יחס COD/BOD

בית אליסיה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

04/03/2019

109

כלורידים

רימונים (לשעבר שלום)

04/03/2019

338

 BODכללי

רימונים (לשעבר שלום)

04/03/2019

497

 CODכללי

רימונים (לשעבר שלום)

04/03/2019

104

 TSSמוצקים מרחפים

רימונים (לשעבר שלום)

04/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

רימונים (לשעבר שלום)

04/03/2019

7.29

PH

רימונים (לשעבר שלום)

04/03/2019

0.35

 #בורון ICP-B

רימונים (לשעבר שלום)

04/03/2019

16

שמנים ושומנים

רימונים (לשעבר שלום)

04/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

רימונים (לשעבר שלום)

04/03/2019

85.4

 #נתרן ICP-Na

רימונים (לשעבר שלום)

04/03/2019

1.5

יחס COD/BOD

רימונים (לשעבר שלום)

04/03/2019

72

כלורידים

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

04/03/2019

428

 BODכללי

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

04/03/2019

630

 CODכללי

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

04/03/2019

89

 TSSמוצקים מרחפים

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

04/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

04/03/2019

6.75

PH

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

04/03/2019

0.31

 #בורון ICP-B

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

04/03/2019

43

שמנים ושומנים

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

04/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

04/03/2019

66

 #נתרן ICP-Na

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

04/03/2019

1.5

יחס COD/BOD

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

20/02/2019

105

כלורידים

גני ירושלים

20/02/2019

610

 BODכללי

גני ירושלים

20/02/2019

1045

 CODכללי

גני ירושלים

20/02/2019

92

 TSSמוצקים מרחפים

גני ירושלים

מדור שפכי תעשייה ,בניין בית האומות ,דרך חברון  101ירושלים  9110002ת''ד 10118
טלפון 02-5651220 :שעות קבלת קהל בתיאום בבניין בית האומות :ימים א'-ה' 16:00-08:00
כתובתנו בדוא''ל Taasiya@hagihon.co.il :פקס 02-5651232 :אתר הגיחוןwww.hagihon.co.il :

ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

20/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

גני ירושלים

20/02/2019

5.78

PH

גני ירושלים

20/02/2019

0.32

 #בורון ICP-B

גני ירושלים

20/02/2019

55

שמנים ושומנים

גני ירושלים

20/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

גני ירושלים

20/02/2019

58.5

 #נתרן ICP-Na

גני ירושלים

20/02/2019

1.7

יחס COD/BOD

גני ירושלים

20/02/2019

652

כלורידים

מלון יהודה

20/02/2019

101

 BODכללי

מלון יהודה

20/02/2019

204

 CODכללי

מלון יהודה

20/02/2019

62

 TSSמוצקים מרחפים

מלון יהודה

20/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מלון יהודה

20/02/2019

6.6

PH

מלון יהודה

20/02/2019

0.38

 #בורון ICP-B

מלון יהודה

20/02/2019

< 10.00

שמנים ושומנים

מלון יהודה

20/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מלון יהודה

20/02/2019

400

 #נתרן ICP-Na

מלון יהודה

20/02/2019

2

יחס COD/BOD

מלון יהודה

21/02/2019

123

כלורידים

קיסר

21/02/2019

526

 BODכללי

קיסר

21/02/2019

1660

 CODכללי

קיסר

21/02/2019

332

 TSSמוצקים מרחפים

קיסר

21/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

קיסר

21/02/2019

6.7

PH

קיסר

21/02/2019

0.5

 #בורון ICP-B

קיסר

21/02/2019

158

שמנים ושומנים

קיסר
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

קיסר

21/02/2019

98.2

 #נתרן ICP-Na

קיסר

21/02/2019

3.2

יחס COD/BOD

קיסר

21/02/2019

99

כלורידים

ג'רוזלם גולד

21/02/2019

12

 BODכללי

ג'רוזלם גולד

21/02/2019

176

 CODכללי

ג'רוזלם גולד

21/02/2019

139

 TSSמוצקים מרחפים

ג'רוזלם גולד

21/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

ג'רוזלם גולד

21/02/2019

9.29

PH

ג'רוזלם גולד

21/02/2019

0.36

 #בורון ICP-B

ג'רוזלם גולד

21/02/2019

< 10.00

שמנים ושומנים

ג'רוזלם גולד

21/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

ג'רוזלם גולד

21/02/2019

50.6

 #נתרן ICP-Na

ג'רוזלם גולד

21/02/2019

14.7

יחס COD/BOD

ג'רוזלם גולד

04/03/2019

116

כלורידים

קראון פלזה

04/03/2019

545

 BODכללי

קראון פלזה

04/03/2019

753

 CODכללי

קראון פלזה

04/03/2019

188

 TSSמוצקים מרחפים

קראון פלזה

04/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

קראון פלזה

04/03/2019

7.8

PH

קראון פלזה

04/03/2019

0.32

 #בורון ICP-B

קראון פלזה

04/03/2019

47

שמנים ושומנים

קראון פלזה

04/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

קראון פלזה

04/03/2019

71.6

 #נתרן ICP-Na

קראון פלזה

04/03/2019

1.4

יחס COD/BOD

קראון פלזה

05/02/2019

92

כלורידים

גרנט קורט
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

749

 BODכללי

גרנט קורט

05/02/2019

1162

 CODכללי

גרנט קורט

05/02/2019

352

 TSSמוצקים מרחפים

גרנט קורט

05/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

גרנט קורט

05/02/2019

5.08

PH

גרנט קורט

05/02/2019

0.29

 #בורון ICP-B

גרנט קורט

05/02/2019

129

שמנים ושומנים

גרנט קורט

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

גרנט קורט

05/02/2019

109

 #נתרן ICP-Na

גרנט קורט

05/02/2019

1.6

יחס COD/BOD

גרנט קורט

10/02/2019

110

כלורידים

שערי ירושלים

10/02/2019

637

 BODכללי

שערי ירושלים

10/02/2019

1248

 CODכללי

שערי ירושלים

10/02/2019

252

 TSSמוצקים מרחפים

שערי ירושלים

10/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

שערי ירושלים

10/02/2019

4.28

PH

שערי ירושלים

10/02/2019

0.31

 #בורון ICP-B

שערי ירושלים

10/02/2019

143

שמנים ושומנים

שערי ירושלים

10/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

שערי ירושלים

10/02/2019

77.1

 #נתרן ICP-Na

שערי ירושלים

10/02/2019

2

יחס COD/BOD

שערי ירושלים

04/03/2019

183

כלורידים

המלך דוד

04/03/2019

654

 BODכללי

המלך דוד

04/03/2019

1184

 CODכללי

המלך דוד

04/03/2019

123

 TSSמוצקים מרחפים

המלך דוד

04/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

המלך דוד
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

04/03/2019

6.03

PH

המלך דוד

04/03/2019

0.3

 #בורון ICP-B

המלך דוד

04/03/2019

144

שמנים ושומנים

המלך דוד

04/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

המלך דוד

04/03/2019

171

 #נתרן ICP-Na

המלך דוד

04/03/2019

1.8

יחס COD/BOD

המלך דוד

22/01/2019

77

כלורידים

מצודת דוד

22/01/2019

275

 BODכללי

מצודת דוד

22/01/2019

476

 CODכללי

מצודת דוד

22/01/2019

138

 TSSמוצקים מרחפים

מצודת דוד

22/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מצודת דוד

22/01/2019

6.89

PH

מצודת דוד

22/01/2019

0.24

 #בורון ICP-B

מצודת דוד

22/01/2019

68

שמנים ושומנים

מצודת דוד

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מצודת דוד

22/01/2019

59.8

 #נתרן ICP-Na

מצודת דוד

22/01/2019

1.7

יחס COD/BOD

מצודת דוד

28/01/2019

292

כלורידים

י.מ.ק.א

28/01/2019

2248

 BODכללי

י.מ.ק.א

28/01/2019

3845

 CODכללי

י.מ.ק.א

28/01/2019

1590

 TSSמוצקים מרחפים

י.מ.ק.א

28/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

י.מ.ק.א

28/01/2019

6.14

PH

י.מ.ק.א

28/01/2019

0.4

 #בורון ICP-B

י.מ.ק.א

28/01/2019

98

שמנים ושומנים

י.מ.ק.א

28/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

י.מ.ק.א
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

28/01/2019

1791

 #נתרן ICP-Na

י.מ.ק.א

28/01/2019

1.7

יחס COD/BOD

י.מ.ק.א

05/02/2019

94

כלורידים

דן (לשעבר ריג'נסי)

05/02/2019

970

 BODכללי

דן (לשעבר ריג'נסי)

05/02/2019

1815

 CODכללי

דן (לשעבר ריג'נסי)

05/02/2019

412

 TSSמוצקים מרחפים

דן (לשעבר ריג'נסי)

05/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

דן (לשעבר ריג'נסי)

05/02/2019

6.83

PH

דן (לשעבר ריג'נסי)

05/02/2019

0.32

 #בורון ICP-B

דן (לשעבר ריג'נסי)

05/02/2019

172

שמנים ושומנים

דן (לשעבר ריג'נסי)

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דן (לשעבר ריג'נסי)

05/02/2019

70.3

 #נתרן ICP-Na

דן (לשעבר ריג'נסי)

05/02/2019

1.9

יחס COD/BOD

דן (לשעבר ריג'נסי)

22/01/2019

71

כלורידים

דן פאנורמה (קרן היסוד)

22/01/2019

463

 BODכללי

דן פאנורמה (קרן היסוד)

22/01/2019

726

 CODכללי

דן פאנורמה (קרן היסוד)

22/01/2019

93

 TSSמוצקים מרחפים

דן פאנורמה (קרן היסוד)

22/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

דן פאנורמה (קרן היסוד)

22/01/2019

5.06

PH

דן פאנורמה (קרן היסוד)

22/01/2019

0.25

 #בורון ICP-B

דן פאנורמה (קרן היסוד)

22/01/2019

57

שמנים ושומנים

דן פאנורמה (קרן היסוד)

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דן פאנורמה (קרן היסוד)

22/01/2019

44.1

 #נתרן ICP-Na

דן פאנורמה (קרן היסוד)

22/01/2019

1.6

יחס COD/BOD

דן פאנורמה (קרן היסוד)

22/01/2019

84

כלורידים

המלך שלמה

22/01/2019

209

 BODכללי

המלך שלמה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

22/01/2019

299

 CODכללי

המלך שלמה

22/01/2019

158

 TSSמוצקים מרחפים

המלך שלמה

22/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

המלך שלמה

22/01/2019

7.93

PH

המלך שלמה

22/01/2019

0.27

 #בורון ICP-B

המלך שלמה

22/01/2019

< 10.00

שמנים ושומנים

המלך שלמה

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

המלך שלמה

22/01/2019

48.5

 #נתרן ICP-Na

המלך שלמה

22/01/2019

1.4

יחס COD/BOD

המלך שלמה

04/02/2019

217

כלורידים

בית שמואל

04/02/2019

576

 BODכללי

בית שמואל

04/02/2019

1095

 CODכללי

בית שמואל

04/02/2019

402

 TSSמוצקים מרחפים

בית שמואל

04/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

בית שמואל

04/02/2019

6.44

PH

בית שמואל

04/02/2019

0.32

 #בורון ICP-B

בית שמואל

04/02/2019

86

שמנים ושומנים

בית שמואל

04/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

בית שמואל

04/02/2019

148

 #נתרן ICP-Na

בית שמואל

04/02/2019

1.9

יחס COD/BOD

בית שמואל

04/02/2019

88

כלורידים

הר ציון

04/02/2019

2780

 BODכללי

הר ציון

04/02/2019

13425

 CODכללי

הר ציון

04/02/2019

1922

 TSSמוצקים מרחפים

הר ציון

04/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

הר ציון

04/02/2019

6.93

PH

הר ציון
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

04/02/2019

0.36

 #בורון ICP-B

הר ציון

04/02/2019

1031

שמנים ושומנים

הר ציון

04/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

הר ציון

04/02/2019

64.7

 #נתרן ICP-Na

הר ציון

04/02/2019

4.8

יחס COD/BOD

הר ציון

28/01/2019

79

כלורידים

ענבל

28/01/2019

255

 BODכללי

ענבל

28/01/2019

502

 CODכללי

ענבל

28/01/2019

68

 TSSמוצקים מרחפים

ענבל

28/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

ענבל

28/01/2019

8.13

PH

ענבל

28/01/2019

0.33

 #בורון ICP-B

ענבל

28/01/2019

52

שמנים ושומנים

ענבל

28/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

ענבל

28/01/2019

74.5

 #נתרן ICP-Na

ענבל

28/01/2019

2

יחס COD/BOD

ענבל

20/02/2019

83

כלורידים

פרימה פארק

20/02/2019

307

 BODכללי

פרימה פארק

20/02/2019

592

 CODכללי

פרימה פארק

20/02/2019

248

 TSSמוצקים מרחפים

פרימה פארק

20/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

פרימה פארק

20/02/2019

6.68

PH

פרימה פארק

20/02/2019

0.35

 #בורון ICP-B

פרימה פארק

20/02/2019

19

שמנים ושומנים

פרימה פארק

20/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פרימה פארק

20/02/2019

48.4

 #נתרן ICP-Na

פרימה פארק
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

20/02/2019

1.9

יחס COD/BOD

פרימה פארק

22/01/2019

78

כלורידים

נובוטל (פתאל)

22/01/2019

926

 BODכללי

נובוטל (פתאל)

22/01/2019

1440

 CODכללי

נובוטל (פתאל)

22/01/2019

279

 TSSמוצקים מרחפים

נובוטל (פתאל)

22/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

נובוטל (פתאל)

22/01/2019

5.68

PH

נובוטל (פתאל)

22/01/2019

0.3

 #בורון ICP-B

נובוטל (פתאל)

22/01/2019

190

שמנים ושומנים

נובוטל (פתאל)

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

נובוטל (פתאל)

22/01/2019

65.8

 #נתרן ICP-Na

נובוטל (פתאל)

22/01/2019

1.6

יחס COD/BOD

נובוטל (פתאל)

05/02/2019

108

כלורידים

עץ הזית

05/02/2019

553

 BODכללי

עץ הזית

05/02/2019

1065

 CODכללי

עץ הזית

05/02/2019

253

 TSSמוצקים מרחפים

עץ הזית

05/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

עץ הזית

05/02/2019

5.17

PH

עץ הזית

05/02/2019

0.3

 #בורון ICP-B

עץ הזית

05/02/2019

80

שמנים ושומנים

עץ הזית

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

עץ הזית

05/02/2019

80.4

 #נתרן ICP-Na

עץ הזית

05/02/2019

1.9

יחס COD/BOD

עץ הזית

22/01/2019

55

כלורידים

סנט אנדריוס  -בית ההארחה
הסקוטי
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

22/01/2019

401

 BODכללי

סנט אנדריוס  -בית ההארחה
הסקוטי

22/01/2019

1180

 CODכללי

סנט אנדריוס  -בית ההארחה
הסקוטי

22/01/2019

400

 TSSמוצקים מרחפים

סנט אנדריוס  -בית ההארחה
הסקוטי

22/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

סנט אנדריוס  -בית ההארחה
הסקוטי

22/01/2019

6.5

PH

סנט אנדריוס  -בית ההארחה
הסקוטי

22/01/2019

0.3

 #בורון ICP-B

סנט אנדריוס  -בית ההארחה
הסקוטי

22/01/2019

13

שמנים ושומנים

סנט אנדריוס  -בית ההארחה
הסקוטי

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סנט אנדריוס  -בית ההארחה
הסקוטי

22/01/2019

38.3

 #נתרן ICP-Na

סנט אנדריוס  -בית ההארחה
הסקוטי

22/01/2019

2.9

יחס COD/BOD

סנט אנדריוס  -בית ההארחה
הסקוטי

04/03/2019

88

כלורידים

רנסנס

04/03/2019

1150

 BODכללי

רנסנס

04/03/2019

2210

 CODכללי

רנסנס

04/03/2019

533

 TSSמוצקים מרחפים

רנסנס

04/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

רנסנס

04/03/2019

6.45

PH

רנסנס

04/03/2019

0.33

 #בורון ICP-B

רנסנס

04/03/2019

257

שמנים ושומנים

רנסנס

04/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

רנסנס

04/03/2019

70.8

 #נתרן ICP-Na

רנסנס
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

04/03/2019

1.9

יחס COD/BOD

רנסנס

10/02/2019

13

 TSSמוצקים מרחפים

יעד האומן

10/02/2019

13

 VSSמוצקים נדיפים

יעד האומן

10/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

יעד האומן

10/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

יעד האומן

10/02/2019

6.83

PH

יעד האומן

10/02/2019

< 0.200

 #בורון ICP-B

יעד האומן

10/02/2019

3.17

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

יעד האומן

10/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

יעד האומן

10/02/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

יעד האומן

10/02/2019

4.58

 #אשלגן ICP-K

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

יעד האומן

10/02/2019

0.05

 #בריום ICP-Ba

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

יעד האומן

10/02/2019

4.43

 #גופרית ICP-S

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

יעד האומן

10/02/2019

< 2.000

 #מגנזיום ICP-Mg

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

יעד האומן

10/02/2019

0.04

 #מנגן ICP-Mn

יעד האומן

10/02/2019

0.05

 #נחושת ICP-Cu

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

יעד האומן
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

10/02/2019

0.06

 #סטרונציום ICP-Sr

יעד האומן

10/02/2019

25.1

 #סידן ICP-Ca

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

יעד האומן

10/02/2019

10.6

 #נתרן ICP-Na

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

יעד האומן

10/02/2019

0.98

 #ברזל ICP-Fe

יעד האומן

10/02/2019

0.7

 #זרחן ICP-P

יעד האומן

10/02/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

יעד האומן

10/02/2019

< 0.050

 #אבץ ICP-Zn

יעד האומן

29/01/2019

78

 TSSמוצקים מרחפים

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

58

 VSSמוצקים נדיפים

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

6.7

PH

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

0.26

 #בורון ICP-B

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

6.91

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

1.87

 #אלומיניום ICP-Al

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

4.71

 #אשלגן ICP-K

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

0.03

 #בדיל ICP-Sn

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

0.31

 #בריום ICP-Ba

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

סופרטנל קאר ספא  -חדש

מדור שפכי תעשייה ,בניין בית האומות ,דרך חברון  101ירושלים  9110002ת''ד 10118
טלפון 02-5651220 :שעות קבלת קהל בתיאום בבניין בית האומות :ימים א'-ה' 16:00-08:00
כתובתנו בדוא''ל Taasiya@hagihon.co.il :פקס 02-5651232 :אתר הגיחוןwww.hagihon.co.il :

ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

29/01/2019

9.51

 #גופרית ICP-S

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

0.06

 #טיטניום ICP-Ti

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

4.8

 #מגנזיום ICP-Mg

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

0.13

 #מנגן ICP-Mn

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

0.18

 #נחושת ICP-Cu

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

0.11

 #סטרונציום ICP-Sr

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

48

 #סידן ICP-Ca

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

42.9

 #נתרן ICP-Na

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

4.55

 #ברזל ICP-Fe

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

0.43

 #זרחן ICP-P

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

0.27

 #אבץ ICP-Zn

סופרטנל קאר ספא  -חדש

29/01/2019

90

 TSSמוצקים מרחפים

פינוקוטו

29/01/2019

72

 VSSמוצקים נדיפים

פינוקוטו

29/01/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

פינוקוטו
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

29/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פינוקוטו

29/01/2019

7.8

PH

פינוקוטו

29/01/2019

0.32

 #בורון ICP-B

פינוקוטו

29/01/2019

6.27

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

פינוקוטו

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פינוקוטו

29/01/2019

1.83

 #אלומיניום ICP-Al

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

פינוקוטו

29/01/2019

17.1

 #אשלגן ICP-K

פינוקוטו

29/01/2019

0.1

 #בדיל ICP-Sn

פינוקוטו

29/01/2019

0.16

 #בריום ICP-Ba

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

פינוקוטו

29/01/2019

17.6

 #גופרית ICP-S

פינוקוטו

29/01/2019

0.18

 #טיטניום ICP-Ti

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

פינוקוטו

29/01/2019

5.22

 #מגנזיום ICP-Mg

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

פינוקוטו

29/01/2019

0.09

 #מנגן ICP-Mn

פינוקוטו

29/01/2019

0.21

 #נחושת ICP-Cu

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

פינוקוטו

29/01/2019

0.09

 #סטרונציום ICP-Sr

פינוקוטו

29/01/2019

44

 #סידן ICP-Ca

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

פינוקוטו
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

29/01/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

פינוקוטו

29/01/2019

50.3

 #נתרן ICP-Na

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

פינוקוטו

29/01/2019

5.08

 #ברזל ICP-Fe

פינוקוטו

29/01/2019

3.98

 #זרחן ICP-P

פינוקוטו

29/01/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

פינוקוטו

29/01/2019

0.37

 #אבץ ICP-Zn

פינוקוטו

10/02/2019

6075

 TSSמוצקים מרחפים

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

1220

 VSSמוצקים נדיפים

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

7.34

PH

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

0.64

 #בורון ICP-B

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

273

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

176

 #אלומיניום ICP-Al

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

0.09

 #אנטימון ICP-Sb

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

48.6

 #אשלגן ICP-K

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

1.75

 #בדיל ICP-Sn

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

7.12

 #בריום ICP-Ba

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

41.2

 #גופרית ICP-S

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

4.23

 #טיטניום ICP-Ti

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

0.04

 #כסף ICP-Ag

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

דלק האומן רכב נוצץ
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

10/02/2019

0.91

 #כרום ICP-Cr

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

0.23

 #ליתיום ICP-Li

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

173

 #מגנזיום ICP-Mg

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

0.14

 #מוליבדן ICP-Mo

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

3.17

 #מנגן ICP-Mn

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

9.13

 #נחושת ICP-Cu

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

0.35

 #ניקל ICP-Ni

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

2.25

 #סטרונציום ICP-Sr

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

2104

 #סידן ICP-Ca

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

0.07

 #קובלט ICP-Co

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

0.4

 #עופרת ICP-Pb

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

58.2

 #נתרן ICP-Na

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

296

 #ברזל ICP-Fe

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

26.6

 #זרחן ICP-P

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

0.46

 #ונדיום ICP-V

דלק האומן רכב נוצץ

10/02/2019

9.85

 #אבץ ICP-Zn

דלק האומן רכב נוצץ

11/03/2019

304

 TSSמוצקים מרחפים

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

88

 VSSמוצקים נדיפים

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

7.37

PH

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.39

 #בורון ICP-B

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

41.6

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

שטיפת בית צפפה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

16.3

 #אלומיניום ICP-Al

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.05

 #אנטימון ICP-Sb

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

8.26

 #אשלגן ICP-K

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.21

 #בדיל ICP-Sn

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.75

 #בריום ICP-Ba

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

17.7

 #גופרית ICP-S

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.35

 #טיטניום ICP-Ti

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.1

 #כרום ICP-Cr

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

14.6

 #מגנזיום ICP-Mg

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.04

 #מוליבדן ICP-Mo

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.4

 #מנגן ICP-Mn

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.82

 #נחושת ICP-Cu

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.04

 #ניקל ICP-Ni

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.21

 #סטרונציום ICP-Sr

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

110

 #סידן ICP-Ca

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

77.2

 #נתרן ICP-Na

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

שטיפת בית צפפה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/03/2019

31.6

 #ברזל ICP-Fe

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

19.5

 #זרחן ICP-P

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.04

 #ונדיום ICP-V

שטיפת בית צפפה

11/03/2019

0.57

 #אבץ ICP-Zn

שטיפת בית צפפה

11/02/2019

108

כלורידים

מרקש

11/02/2019

7277

 CODכללי

מרקש

11/02/2019

424

 TSSמוצקים מרחפים

מרקש

11/02/2019

110

נתרןAA -

מרקש

11/02/2019

6.91

PH

מרקש

11/02/2019

233

שמנים ושומנים

מרקש

11/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מרקש

22/01/2019

69

כלורידים

הולי בייגל

22/01/2019

358

 CODכללי

הולי בייגל

22/01/2019

114

 TSSמוצקים מרחפים

הולי בייגל

22/01/2019

51

נתרןAA -

הולי בייגל

22/01/2019

3.1

זרחן כללי

הולי בייגל

22/01/2019

15

חנקן קלדהל ()TKN

הולי בייגל

22/01/2019

6.46

PH

הולי בייגל

22/01/2019

16

שמנים ושומנים

הולי בייגל

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

הולי בייגל

05/02/2019

149

כלורידים

גן החיות

05/02/2019

496

 CODכללי

גן החיות

05/02/2019

247

 TSSמוצקים מרחפים

גן החיות

05/02/2019

167

חנקן קלדהל ()TKN

גן החיות

05/02/2019

בוצע

-

גן החיות

05/02/2019

7.9

PH

גן החיות
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

0.32

 #בורון ICP-B

גן החיות

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

גן החיות

05/02/2019

93.2

 #נתרן ICP-Na

גן החיות

05/02/2019

11.1

 #זרחן ICP-P

גן החיות

10/02/2019

150

כלורידים

סנטר  - 1קניון

10/02/2019

520

 CODכללי

סנטר  - 1קניון

10/02/2019

161

 TSSמוצקים מרחפים

סנטר  - 1קניון

10/02/2019

85

נתרןAA -

סנטר  - 1קניון

10/02/2019

7.16

PH

סנטר  - 1קניון

10/02/2019

23

שמנים ושומנים

סנטר  - 1קניון

10/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סנטר  - 1קניון

04/02/2019

146

כלורידים

קייטרינג בית ישראל

04/02/2019

3530

 CODכללי

קייטרינג בית ישראל

04/02/2019

553

 TSSמוצקים מרחפים

קייטרינג בית ישראל

04/02/2019

208

נתרןAA -

קייטרינג בית ישראל

04/02/2019

36

זרחן כללי

קייטרינג בית ישראל

04/02/2019

68

חנקן קלדהל ()TKN

קייטרינג בית ישראל

04/02/2019

6

PH

קייטרינג בית ישראל

04/02/2019

369

שמנים ושומנים

קייטרינג בית ישראל

04/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

קייטרינג בית ישראל

05/02/2019

132

כלורידים

קניון הפסגה

05/02/2019

1415

 CODכללי

קניון הפסגה

05/02/2019

740

 TSSמוצקים מרחפים

קניון הפסגה

05/02/2019

89

נתרןAA -

קניון הפסגה

05/02/2019

7.43

PH

קניון הפסגה

05/02/2019

141

שמנים ושומנים

קניון הפסגה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

קניון הפסגה

10/02/2019

197

כלורידים

שערי העיר

10/02/2019

925

 CODכללי

שערי העיר

10/02/2019

806

 TSSמוצקים מרחפים

שערי העיר

10/02/2019

111

נתרןAA -

שערי העיר

10/02/2019

6.95

PH

שערי העיר

10/02/2019

84

שמנים ושומנים

שערי העיר

10/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

שערי העיר

22/01/2019

115

כלורידים

קניון ממילא

22/01/2019

735

 CODכללי

קניון ממילא

22/01/2019

253

 TSSמוצקים מרחפים

קניון ממילא

22/01/2019

86

נתרןAA -

קניון ממילא

22/01/2019

7.15

PH

קניון ממילא

22/01/2019

66

שמנים ושומנים

קניון ממילא

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

קניון ממילא

04/02/2019

56

כלורידים

מכבסת פלייס

04/02/2019

81

 CODכללי

מכבסת פלייס

04/02/2019

17

 TSSמוצקים מרחפים

מכבסת פלייס

04/02/2019

< 0.5

סולפיד מומס

מכבסת פלייס

04/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מכבסת פלייס

04/02/2019

7.24

PH

מכבסת פלייס

04/02/2019

0.31

 #בורון ICP-B

מכבסת פלייס

04/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מכבסת פלייס

04/02/2019

38

 #נתרן ICP-Na

מכבסת פלייס

05/02/2019

60

כלורידים

מכבסות צימברג

05/02/2019

106

 CODכללי

מכבסות צימברג
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

22

 TSSמוצקים מרחפים

מכבסות צימברג

05/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מכבסות צימברג

05/02/2019

7.57

PH

מכבסות צימברג

05/02/2019

0.31

 #בורון ICP-B

מכבסות צימברג

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מכבסות צימברג

05/02/2019

98.2

 #נתרן ICP-Na

מכבסות צימברג

29/01/2019

351

כלורידים

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

29/01/2019

958

 BODכללי

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

29/01/2019

1745

 CODכללי

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

29/01/2019

176

 TSSמוצקים מרחפים

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

29/01/2019

227

נתרןAA -

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

29/01/2019

29.2

זרחן כללי

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

29/01/2019

3.4

סולפיד מומס

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

29/01/2019

149

חנקן קלדהל ()TKN

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

29/01/2019

6.43

PH

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

29/01/2019

26

שמנים ושומנים

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

29/01/2019

1.8

יחס COD/BOD

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

05/02/2019

145

 TSSמוצקים מרחפים

רכבת קלה

05/02/2019

110

 VSSמוצקים נדיפים

רכבת קלה

05/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

רכבת קלה

05/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

רכבת קלה

05/02/2019

8.44

PH

רכבת קלה

05/02/2019

0.34

 #בורון ICP-B

רכבת קלה

05/02/2019

2.4

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

רכבת קלה

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

רכבת קלה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

רכבת קלה

05/02/2019

55.4

 #אשלגן ICP-K

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

רכבת קלה

05/02/2019

0.03

 #בריום ICP-Ba

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

רכבת קלה

05/02/2019

17.2

 #גופרית ICP-S

רכבת קלה

05/02/2019

0.05

 #טיטניום ICP-Ti

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

רכבת קלה

05/02/2019

8.4

 #מגנזיום ICP-Mg

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

רכבת קלה

05/02/2019

0.06

 #מנגן ICP-Mn

רכבת קלה

05/02/2019

0.1

 #נחושת ICP-Cu

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

רכבת קלה

05/02/2019

0.11

 #סטרונציום ICP-Sr

רכבת קלה

05/02/2019

52.7

 #סידן ICP-Ca

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

רכבת קלה

05/02/2019

91.7

 #נתרן ICP-Na

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

רכבת קלה

05/02/2019

2.55

 #ברזל ICP-Fe

רכבת קלה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

12.2

 #זרחן ICP-P

רכבת קלה

05/02/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

רכבת קלה

05/02/2019

0.25

 #אבץ ICP-Zn

רכבת קלה

20/03/2019

86

 TSSמוצקים מרחפים

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

60

 VSSמוצקים נדיפים

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

6.67

PH

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.200

 #בורון ICP-B

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

9.46

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

1.62

 #אלומיניום ICP-Al

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

3.43

 #אשלגן ICP-K

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

0.04

 #בדיל ICP-Sn

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

0.3

 #בריום ICP-Ba

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

9.43

 #גופרית ICP-S

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

0.07

 #טיטניום ICP-Ti

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

8.08

 #מגנזיום ICP-Mg

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

0.01

 #מוליבדן ICP-Mo

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

0.21

 #מנגן ICP-Mn

שטיפת פז קניון הראל
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

20/03/2019

0.23

 #נחושת ICP-Cu

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

0.03

 #ניקל ICP-Ni

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

0.15

 #סטרונציום ICP-Sr

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

105

 #סידן ICP-Ca

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.010

 #סלניום ICP-Se

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.005

 #עופרת ICP-Pb

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.005

 #קדמיום ICP-Cd

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

44.3

 #נתרן ICP-Na

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.010

 #ארסן ICP-As

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

6.74

 #ברזל ICP-Fe

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

0.39

 #זרחן ICP-P

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

שטיפת פז קניון הראל

20/03/2019

1.63

 #אבץ ICP-Zn

שטיפת פז קניון הראל

28/01/2019

121

כלורידים

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

28/01/2019

681

 BODכללי

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

28/01/2019

1557

 CODכללי

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

28/01/2019

303

 TSSמוצקים מרחפים

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

28/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

28/01/2019

5.33

PH

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

28/01/2019

0.34

 #בורון ICP-B

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

28/01/2019

69

שמנים ושומנים

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

28/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

28/01/2019

83.6

 #נתרן ICP-Na

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

28/01/2019

2.3

יחס COD/BOD

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

28/01/2019

55

כלורידים

למלון פרימה רויאל  -מנדלה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

28/01/2019

207

 BODכללי

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

28/01/2019

338

 CODכללי

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

28/01/2019

96

 TSSמוצקים מרחפים

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

28/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

28/01/2019

7.95

PH

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

28/01/2019

0.33

 #בורון ICP-B

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

28/01/2019

15

שמנים ושומנים

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

28/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

28/01/2019

43.1

 #נתרן ICP-Na

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

28/01/2019

1.6

יחס COD/BOD

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

05/02/2019

66

כלורידים

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

05/02/2019

500

 BODכללי

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

05/02/2019

1135

 CODכללי

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

05/02/2019

613

 TSSמוצקים מרחפים

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

05/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

05/02/2019

8.31

PH

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

05/02/2019

0.33

 #בורון ICP-B

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

05/02/2019

56

שמנים ושומנים

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

05/02/2019

48.9

 #נתרן ICP-Na

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

05/02/2019

2.3

יחס COD/BOD

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

21/02/2019

142

כלורידים

קניון תחנה מרכזית

21/02/2019

972

 CODכללי

קניון תחנה מרכזית

21/02/2019

368

 TSSמוצקים מרחפים

קניון תחנה מרכזית

21/02/2019

84

נתרןAA -

קניון תחנה מרכזית

21/02/2019

8.4

PH

קניון תחנה מרכזית

מדור שפכי תעשייה ,בניין בית האומות ,דרך חברון  101ירושלים  9110002ת''ד 10118
טלפון 02-5651220 :שעות קבלת קהל בתיאום בבניין בית האומות :ימים א'-ה' 16:00-08:00
כתובתנו בדוא''ל Taasiya@hagihon.co.il :פקס 02-5651232 :אתר הגיחוןwww.hagihon.co.il :

ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/02/2019

76

שמנים ושומנים

קניון תחנה מרכזית

21/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

קניון תחנה מרכזית

10/02/2019

283

 TSSמוצקים מרחפים

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

72

 VSSמוצקים נדיפים

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

6.88

PH

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.29

 #בורון ICP-B

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

19.7

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

7.27

 #אלומיניום ICP-Al

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.03

 #אנטימון ICP-Sb

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

6.54

 #אשלגן ICP-K

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.08

 #בדיל ICP-Sn

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.34

 #בריום ICP-Ba

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

8.58

 #גופרית ICP-S

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.19

 #טיטניום ICP-Ti

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.05

 #כסף ICP-Ag

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.04

 #כרום ICP-Cr

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

6.62

 #מגנזיום ICP-Mg

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.03

 #מוליבדן ICP-Mo

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.18

 #מנגן ICP-Mn

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.46

 #נחושת ICP-Cu

פז תלפיות  -תחנת רחיצה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

10/02/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.17

 #סטרונציום ICP-Sr

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

76.5

 #סידן ICP-Ca

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

38.6

 #נתרן ICP-Na

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

12

 #ברזל ICP-Fe

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

1.68

 #זרחן ICP-P

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

10/02/2019

0.44

 #אבץ ICP-Zn

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

05/02/2019

205

כלורידים

גרין נט

05/02/2019

1553

 BODכללי

גרין נט

05/02/2019

6720

 CODכללי

גרין נט

05/02/2019

430

 TSSמוצקים מרחפים

גרין נט

05/02/2019

426

 VSSמוצקים נדיפים

גרין נט

05/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

גרין נט

05/02/2019

לא התגלה*

סולפיד מומס

גרין נט

05/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

גרין נט

05/02/2019

168

שומנים

גרין נט

05/02/2019

72

חנקן קלדהל ()TKN

גרין נט

05/02/2019

6.64

PH

גרין נט

05/02/2019

0.39

 #בורון ICP-B

גרין נט

05/02/2019

2.85

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

גרין נט
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

גרין נט

05/02/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

גרין נט

05/02/2019

89.3

 #אשלגן ICP-K

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

גרין נט

05/02/2019

0.03

 #בריום ICP-Ba

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

גרין נט

05/02/2019

8.96

 #גופרית ICP-S

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

גרין נט

05/02/2019

0.03

 #ליתיום ICP-Li

גרין נט

05/02/2019

10.9

 #מגנזיום ICP-Mg

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

גרין נט

05/02/2019

0.12

 #מנגן ICP-Mn

גרין נט

05/02/2019

0.06

 #נחושת ICP-Cu

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

גרין נט

05/02/2019

0.18

 #סטרונציום ICP-Sr

גרין נט

05/02/2019

82.5

 #סידן ICP-Ca

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

גרין נט

05/02/2019

153

 #נתרן ICP-Na

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

גרין נט
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

0.86

 #ברזל ICP-Fe

גרין נט

05/02/2019

0.63

 #זרחן ICP-P

גרין נט

05/02/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

גרין נט

05/02/2019

0.57

 #אבץ ICP-Zn

גרין נט

05/02/2019

4.3

יחס COD/BOD

גרין נט

05/02/2019

119

כלורידים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

977

 BODכללי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

2165

 CODכללי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

44

 TSSמוצקים מרחפים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

40

 VSSמוצקים נדיפים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

0.5

סולפיד מומס

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 10.00

שומנים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

36

חנקן קלדהל ()TKN

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

5

PH

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

0.31

 #בורון ICP-B

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

2.59

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

19.2

 #אשלגן ICP-K

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

0.04

 #בריום ICP-Ba

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

8.65

 #גופרית ICP-S

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

8.19

 #מגנזיום ICP-Mg

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

0.13

 #מנגן ICP-Mn

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/02/2019

0.04

 #נחושת ICP-Cu

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

0.04

 #ניקל ICP-Ni

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

0.18

 #סטרונציום ICP-Sr

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

105

 #סידן ICP-Ca

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

91.4

 #נתרן ICP-Na

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

7.13

 #ברזל ICP-Fe

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

6.46

 #זרחן ICP-P

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

0.19

 #אבץ ICP-Zn

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

05/02/2019

2.2

יחס COD/BOD

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

11/03/2019

80

 CODכללי

דלק תלפיות מזרח

11/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

דלק תלפיות מזרח
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/03/2019

7.4

PH

דלק תלפיות מזרח

11/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דלק תלפיות מזרח

28/03/2019

252

 CODכללי

סמדר

28/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

סמדר

28/03/2019

6.5

PH

סמדר

28/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סמדר

11/03/2019

995

 CODכללי

פז  -איתן נחמיה

11/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פז  -איתן נחמיה

11/03/2019

8.3

PH

פז  -איתן נחמיה

11/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פז  -איתן נחמיה

22/01/2019

49

 CODכללי

דור אלון אגד תלפיות

22/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

דור אלון אגד תלפיות

22/01/2019

6.78

PH

דור אלון אגד תלפיות

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דור אלון אגד תלפיות

03/02/2019

228

 CODכללי

דור אלון סחרוב

03/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

דור אלון סחרוב

03/02/2019

7.06

PH

דור אלון סחרוב

03/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דור אלון סחרוב

10/02/2019

415

 CODכללי

דור אלון רמת רחל

10/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

דור אלון רמת רחל

10/02/2019

9.01

PH

דור אלון רמת רחל

10/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דור אלון רמת רחל

04/02/2019

337

 CODכללי

דלק אורנים

04/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

דלק אורנים

04/02/2019

7.1

PH

דלק אורנים

04/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דלק אורנים
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

29/01/2019

408

 CODכללי

דלק ניות בע"מ

29/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

דלק ניות בע"מ

29/01/2019

6.79

PH

דלק ניות בע"מ

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דלק ניות בע"מ

29/01/2019

405

 CODכללי

עיר שלם

29/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

עיר שלם

29/01/2019

8.5

PH

עיר שלם

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

עיר שלם

10/02/2019

412

 CODכללי

דלק תלפיות הסדנא

10/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

דלק תלפיות הסדנא

10/02/2019

7.11

PH

דלק תלפיות הסדנא

10/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דלק תלפיות הסדנא

10/02/2019

120

 CODכללי

טן ירושלים

10/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

טן ירושלים

10/02/2019

8.8

PH

טן ירושלים

10/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

טן ירושלים

22/01/2019

71

 CODכללי

סונול ברעם

22/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

סונול ברעם

22/01/2019

6.51

PH

סונול ברעם

22/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סונול ברעם

10/02/2019

107

 CODכללי

פז תלפיות

10/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פז תלפיות

10/02/2019

6.8

PH

פז תלפיות

10/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פז תלפיות

18/03/2019

71

 CODכללי

סונול גינות סחרוב

18/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

סונול גינות סחרוב
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

18/03/2019

6.81

PH

סונול גינות סחרוב

18/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סונול גינות סחרוב

04/02/2019

367

 CODכללי

סונול גן הפעמון

04/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

סונול גן הפעמון

04/02/2019

8.22

PH

סונול גן הפעמון

04/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סונול גן הפעמון

11/03/2019

799

 CODכללי

סונול מלחה

11/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

סונול מלחה

11/03/2019

8

PH

סונול מלחה

11/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סונול מלחה

10/02/2019

123

 CODכללי

סונול שער הדרום

10/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

סונול שער הדרום

10/02/2019

6.7

PH

סונול שער הדרום

10/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סונול שער הדרום

18/03/2019

180

 CODכללי

פז אלנבי

18/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פז אלנבי

18/03/2019

6.5

PH

פז אלנבי

18/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פז אלנבי

10/03/2019

1795

 CODכללי

פז גבעת שאול  -תחנת דלק

10/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פז גבעת שאול  -תחנת דלק

10/03/2019

6.75

PH

פז גבעת שאול  -תחנת דלק

10/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פז גבעת שאול  -תחנת דלק

29/01/2019

310

 CODכללי

פז דניה

29/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פז דניה

29/01/2019

6.84

PH

פז דניה

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פז דניה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

18/03/2019

55

 CODכללי

פז העשור

18/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פז העשור

18/03/2019

6.5

PH

פז העשור

18/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פז העשור

19/03/2019

41

 CODכללי

פז מוזאון ישראל

19/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פז מוזאון ישראל

19/03/2019

6

PH

פז מוזאון ישראל

19/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פז מוזאון ישראל

18/03/2019

18

 CODכללי

פי גלילות

18/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פי גלילות

18/03/2019

6.6

PH

פי גלילות

18/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פי גלילות

05/02/2019

75

כלורידים

מכבסות יונידרס

05/02/2019

1138

 CODכללי

מכבסות יונידרס

05/02/2019

74

 TSSמוצקים מרחפים

מכבסות יונידרס

05/02/2019

1.1

סולפיד מומס

מכבסות יונידרס

05/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מכבסות יונידרס

05/02/2019

7.04

PH

מכבסות יונידרס

05/02/2019

0.28

 #בורון ICP-B

מכבסות יונידרס

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מכבסות יונידרס

05/02/2019

187

 #נתרן ICP-Na

מכבסות יונידרס

29/01/2019

31

כלורידים

לה קרים  2009בע"מ

29/01/2019

2643

 BODכללי

לה קרים  2009בע"מ

29/01/2019

4740

 CODכללי

לה קרים  2009בע"מ

29/01/2019

1142

 TSSמוצקים מרחפים

לה קרים  2009בע"מ

29/01/2019

1118

 VSSמוצקים נדיפים

לה קרים  2009בע"מ
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

29/01/2019

127

שמן מינרלי

לה קרים  2009בע"מ

29/01/2019

< 5.0

חנקן קלדהל ()TKN

לה קרים  2009בע"מ

29/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

לה קרים  2009בע"מ

29/01/2019

7

PH

לה קרים  2009בע"מ

29/01/2019

0.3

 #בורון ICP-B

לה קרים  2009בע"מ

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

לה קרים  2009בע"מ

29/01/2019

< 0.200

 #זרחן ICP-P

לה קרים  2009בע"מ

29/01/2019

1.8

יחס COD/BOD

לה קרים  2009בע"מ

23/01/2019

53

כלורידים

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

54

 BODכללי

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

106

 CODכללי

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

9

 TSSמוצקים מרחפים

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

9

 VSSמוצקים נדיפים

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

< 5.0

חנקן קלדהל ()TKN

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

7.01

PH

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

0.3

 #בורון ICP-B

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

< 0.200

 #זרחן ICP-P

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

0.0012

 DOXככלורידיםP&T -

דרמה ביוטי לאב בע"מ

23/01/2019

2

יחס COD/BOD

דרמה ביוטי לאב בע"מ

11/03/2019

132

 CODכללי

פז גילה

11/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פז גילה

11/03/2019

6.92

PH

פז גילה

11/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פז גילה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/02/2019

233

כלורידים

ארטמיסיה

11/02/2019

17875

 CODכללי

ארטמיסיה

11/02/2019

7040

 TSSמוצקים מרחפים

ארטמיסיה

11/02/2019

265

נתרןAA -

ארטמיסיה

11/02/2019

9

PH

ארטמיסיה

11/02/2019

179

שמנים ושומנים

ארטמיסיה

11/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

ארטמיסיה

11/02/2019

63

כלורידים

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

11/02/2019

1385

 CODכללי

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

11/02/2019

145

 TSSמוצקים מרחפים

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

11/02/2019

52

נתרןAA -

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

11/02/2019

6.4

PH

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

11/02/2019

37

שמנים ושומנים

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

11/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

23/01/2019

221

כלורידים

מאפה נאמן

23/01/2019

2805

 CODכללי

מאפה נאמן

23/01/2019

468

 TSSמוצקים מרחפים

מאפה נאמן

23/01/2019

181

נתרןAA -

מאפה נאמן

23/01/2019

3.4

זרחן כללי

מאפה נאמן

23/01/2019

25

חנקן קלדהל ()TKN

מאפה נאמן

23/01/2019

7.3

PH

מאפה נאמן

23/01/2019

322

שמנים ושומנים

מאפה נאמן

23/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מאפה נאמן

03/02/2019

130

כלורידים

סלווה פוד קומפני 2002

03/02/2019

430

 CODכללי

סלווה פוד קומפני 2002

03/02/2019

117

 TSSמוצקים מרחפים

סלווה פוד קומפני 2002
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/02/2019

86

נתרןAA -

סלווה פוד קומפני 2002

03/02/2019

15.2

זרחן כללי

סלווה פוד קומפני 2002

03/02/2019

90

חנקן קלדהל ()TKN

סלווה פוד קומפני 2002

03/02/2019

7.4

PH

סלווה פוד קומפני 2002

03/02/2019

< 10.00

שמנים ושומנים

סלווה פוד קומפני 2002

03/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סלווה פוד קומפני 2002

05/02/2019

100

כלורידים

עוף ירושלים משחטה

05/02/2019

785

 BODכללי

עוף ירושלים משחטה

05/02/2019

1447

 CODכללי

עוף ירושלים משחטה

05/02/2019

555

 TSSמוצקים מרחפים

עוף ירושלים משחטה

05/02/2019

68

נתרןAA -

עוף ירושלים משחטה

05/02/2019

8.4

זרחן כללי

עוף ירושלים משחטה

05/02/2019

1

סולפיד מומס

עוף ירושלים משחטה

05/02/2019

89

חנקן קלדהל ()TKN

עוף ירושלים משחטה

05/02/2019

7.05

PH

עוף ירושלים משחטה

05/02/2019

186

שמנים ושומנים

עוף ירושלים משחטה

05/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

עוף ירושלים משחטה

05/02/2019

1.8

יחס COD/BOD

עוף ירושלים משחטה

20/02/2019

88

כלורידים

משחטת חלאל

20/02/2019

298

 BODכללי

משחטת חלאל

20/02/2019

1037

 CODכללי

משחטת חלאל

20/02/2019

326

 TSSמוצקים מרחפים

משחטת חלאל

20/02/2019

53

נתרןAA -

משחטת חלאל

20/02/2019

6.4

זרחן כללי

משחטת חלאל

20/02/2019

0.6

סולפיד מומס

משחטת חלאל

20/02/2019

59

חנקן קלדהל ()TKN

משחטת חלאל
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

20/02/2019

7.14

PH

משחטת חלאל

20/02/2019

79

שמנים ושומנים

משחטת חלאל

20/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

משחטת חלאל

20/02/2019

3.5

יחס COD/BOD

משחטת חלאל

10/03/2019

165

כלורידים

מכבסת המרכז

10/03/2019

2850

 CODכללי

מכבסת המרכז

10/03/2019

268

 TSSמוצקים מרחפים

מכבסת המרכז

10/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מכבסת המרכז

10/03/2019

9.42

PH

מכבסת המרכז

10/03/2019

0.35

 #בורון ICP-B

מכבסת המרכז

10/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מכבסת המרכז

10/03/2019

1136

 #נתרן ICP-Na

מכבסת המרכז

23/01/2019

152

כלורידים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

569

 BODכללי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

1365

 CODכללי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

31

 TSSמוצקים מרחפים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

31

 VSSמוצקים נדיפים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

0.6

סולפיד מומס

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/01/2019

< 10.00

שומנים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

26

חנקן קלדהל ()TKN

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

5.12

PH

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

0.33

 #בורון ICP-B

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

2.01

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

15.7

 #אשלגן ICP-K

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #בריום ICP-Ba

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

8.53

 #גופרית ICP-S

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/01/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

5.66

 #מגנזיום ICP-Mg

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

0.06

 #מנגן ICP-Mn

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #נחושת ICP-Cu

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

0.12

 #סטרונציום ICP-Sr

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

73.7

 #סידן ICP-Ca

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

84.3

 #נתרן ICP-Na

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

4.21

 #ברזל ICP-Fe

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/01/2019

3.66

 #זרחן ICP-P

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

0.33

 #אבץ ICP-Zn

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

23/01/2019

2.4

יחס COD/BOD

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

20/03/2019

59

כלורידים

שירות וטרינרי

20/03/2019

91

 BODכללי

שירות וטרינרי

20/03/2019

194

 CODכללי

שירות וטרינרי

20/03/2019

152

 TSSמוצקים מרחפים

שירות וטרינרי

20/03/2019

138

 VSSמוצקים נדיפים

שירות וטרינרי

20/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 10.00

שומנים

שירות וטרינרי

20/03/2019

9

חנקן קלדהל ()TKN

שירות וטרינרי

20/03/2019

6.46

PH

שירות וטרינרי

20/03/2019

0.31

 #בורון ICP-B

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 2.000

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

שירות וטרינרי

20/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

שירות וטרינרי

20/03/2019

2.92

 #אשלגן ICP-K

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #בריום ICP-Ba

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

שירות וטרינרי
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

20/03/2019

9.33

 #גופרית ICP-S

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

שירות וטרינרי

20/03/2019

6.14

 #מגנזיום ICP-Mg

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.005

 #מוליבדן ICP-Mo

שירות וטרינרי

20/03/2019

0.04

 #מנגן ICP-Mn

שירות וטרינרי

20/03/2019

0.01

 #נחושת ICP-Cu

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

שירות וטרינרי

20/03/2019

0.1

 #סטרונציום ICP-Sr

שירות וטרינרי

20/03/2019

109

 #סידן ICP-Ca

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.010

 #סלניום ICP-Se

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.005

 #עופרת ICP-Pb

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.005

 #קדמיום ICP-Cd

שירות וטרינרי

20/03/2019

39.7

 #נתרן ICP-Na

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.010

 #ארסן ICP-As

שירות וטרינרי

20/03/2019

0.66

 #ברזל ICP-Fe

שירות וטרינרי

20/03/2019

21.3

 #זרחן ICP-P

שירות וטרינרי

20/03/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

שירות וטרינרי

20/03/2019

0.31

 #אבץ ICP-Zn

שירות וטרינרי

20/03/2019

2.1

יחס COD/BOD

שירות וטרינרי

11/02/2019

315

כלורידים

מסעדת עזרא

11/02/2019

3190

 CODכללי

מסעדת עזרא
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/02/2019

552

 TSSמוצקים מרחפים

מסעדת עזרא

11/02/2019

199

נתרןAA -

מסעדת עזרא

11/02/2019

6.41

PH

מסעדת עזרא

11/02/2019

183

שמנים ושומנים

מסעדת עזרא

11/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מסעדת עזרא

29/01/2019

152

 CODכללי

פז חברוני

29/01/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פז חברוני

29/01/2019

6.9

PH

פז חברוני

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פז חברוני

24/01/2019

6625

 CODכללי

סונול המלמד

24/01/2019

66

שמן מינרלי

סונול המלמד

24/01/2019

8.33

PH

סונול המלמד

24/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סונול המלמד

10/03/2019

64

 TSSמוצקים מרחפים

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

48

 VSSמוצקים נדיפים

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

8.6

PH

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

0.33

 #בורון ICP-B

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

4.95

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

4.24

 #אשלגן ICP-K

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

0.24

 #בריום ICP-Ba

פז כנפי נשרים ( חפצדי)
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

10/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

9.08

 #גופרית ICP-S

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

0.07

 #טיטניום ICP-Ti

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

5.82

 #מגנזיום ICP-Mg

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

0.01

 #מוליבדן ICP-Mo

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

0.11

 #מנגן ICP-Mn

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

0.09

 #נחושת ICP-Cu

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

0.12

 #סטרונציום ICP-Sr

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

56.2

 #סידן ICP-Ca

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.010

 #סלניום ICP-Se

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

0.01

 #עופרת ICP-Pb

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.005

 #קדמיום ICP-Cd

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

42.4

 #נתרן ICP-Na

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.010

 #ארסן ICP-As

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

4.71

 #ברזל ICP-Fe

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

0.26

 #זרחן ICP-P

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

10/03/2019

0.25

 #אבץ ICP-Zn

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

24/01/2019

63

כלורידים

מאפיית אנג'ל

24/01/2019

891

 CODכללי

מאפיית אנג'ל
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

24/01/2019

189

 TSSמוצקים מרחפים

מאפיית אנג'ל

24/01/2019

56

נתרןAA -

מאפיית אנג'ל

24/01/2019

9.1

זרחן כללי

מאפיית אנג'ל

24/01/2019

26

חנקן קלדהל ()TKN

מאפיית אנג'ל

24/01/2019

6.37

PH

מאפיית אנג'ל

24/01/2019

91

שמנים ושומנים

מאפיית אנג'ל

24/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מאפיית אנג'ל

23/01/2019

107

כלורידים

טחינה ירושלים

23/01/2019

91

 CODכללי

טחינה ירושלים

23/01/2019

44

 TSSמוצקים מרחפים

טחינה ירושלים

23/01/2019

73

נתרןAA -

טחינה ירושלים

23/01/2019

0.7

זרחן כללי

טחינה ירושלים

23/01/2019

< 5.0

חנקן קלדהל ()TKN

טחינה ירושלים

23/01/2019

7.44

PH

טחינה ירושלים

23/01/2019

19

שמנים ושומנים

טחינה ירושלים

23/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

טחינה ירושלים

04/02/2019

55

כלורידים

AVX

04/02/2019

303

 CODכללי

AVX

04/02/2019

207

 TSSמוצקים מרחפים

AVX

04/02/2019

207

 VSSמוצקים נדיפים

AVX

04/02/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

AVX

04/02/2019

1

סולפיד מומס

AVX

04/02/2019

< 10.00

שמן מינרלי

AVX

04/02/2019

7.24

PH

AVX

04/02/2019

0.2

 #בורון ICP-B

AVX

04/02/2019

< 2.000

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

AVX
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

04/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

AVX

04/02/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

AVX

04/02/2019

13.5

 #אשלגן ICP-K

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

AVX

04/02/2019

0.11

 #בריום ICP-Ba

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

AVX

04/02/2019

7.51

 #גופרית ICP-S

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

AVX

04/02/2019

2.82

 #מגנזיום ICP-Mg

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #מנגן ICP-Mn

AVX

04/02/2019

0.11

 #נחושת ICP-Cu

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

AVX

04/02/2019

0.04

 #סטרונציום ICP-Sr

AVX

04/02/2019

23.7

 #סידן ICP-Ca

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

AVX

04/02/2019

38.4

 #נתרן ICP-Na

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

AVX
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

04/02/2019

0.24

 #ברזל ICP-Fe

AVX

04/02/2019

4.87

 #זרחן ICP-P

AVX

04/02/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

AVX

04/02/2019

0.1

 #אבץ ICP-Zn

AVX

29/01/2019

234

כלורידים

קייטרינג בר קל

29/01/2019

1140

 CODכללי

קייטרינג בר קל

29/01/2019

210

 TSSמוצקים מרחפים

קייטרינג בר קל

29/01/2019

209

נתרןAA -

קייטרינג בר קל

29/01/2019

17.8

זרחן כללי

קייטרינג בר קל

29/01/2019

20

חנקן קלדהל ()TKN

קייטרינג בר קל

29/01/2019

8.4

PH

קייטרינג בר קל

29/01/2019

54

שמנים ושומנים

קייטרינג בר קל

29/01/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

קייטרינג בר קל

20/03/2019

57

כלורידים

מכבסת אור  -ניקוי יבש

20/03/2019

153

 CODכללי

מכבסת אור  -ניקוי יבש

20/03/2019

68

 TSSמוצקים מרחפים

מכבסת אור  -ניקוי יבש

20/03/2019

< 0.5

סולפיד מומס

מכבסת אור  -ניקוי יבש

20/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מכבסת אור  -ניקוי יבש

20/03/2019

6.51

PH

מכבסת אור  -ניקוי יבש

20/03/2019

0.29

 #בורון ICP-B

מכבסת אור  -ניקוי יבש

20/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מכבסת אור  -ניקוי יבש

20/03/2019

43.2

 #נתרן ICP-Na

מכבסת אור  -ניקוי יבש

20/02/2019

324

כלורידים

גלאט  2התוצרת

20/02/2019

478

 BODכללי

גלאט  2התוצרת

20/02/2019

824

 CODכללי

גלאט  2התוצרת

20/02/2019

184

 TSSמוצקים מרחפים

גלאט  2התוצרת
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

20/02/2019

163

נתרןAA -

גלאט  2התוצרת

20/02/2019

3.7

זרחן כללי

גלאט  2התוצרת

20/02/2019

0.6

סולפיד מומס

גלאט  2התוצרת

20/02/2019

76

חנקן קלדהל ()TKN

גלאט  2התוצרת

20/02/2019

6.33

PH

גלאט  2התוצרת

20/02/2019

29

שמנים ושומנים

גלאט  2התוצרת

20/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

גלאט  2התוצרת

20/02/2019

1.7

יחס COD/BOD

גלאט  2התוצרת

11/03/2019

95

כלורידים

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

86

 BODכללי

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

150

 CODכללי

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

118

 TSSמוצקים מרחפים

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

102

 VSSמוצקים נדיפים

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

35

חנקן קלדהל ()TKN

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

6.75

PH

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

0.33

 #בורון ICP-B

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 2.000

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

10.8

 #אשלגן ICP-K

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

0.03

 #בריום ICP-Ba

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

סיגמא  -מחקר
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/03/2019

8.64

 #גופרית ICP-S

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

3.16

 #מגנזיום ICP-Mg

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #מנגן ICP-Mn

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #נחושת ICP-Cu

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

0.09

 #סטרונציום ICP-Sr

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

31.6

 #סידן ICP-Ca

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

53.4

 #נתרן ICP-Na

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

1.28

 #ברזל ICP-Fe

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

2.79

 #זרחן ICP-P

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

0.18

 #אבץ ICP-Zn

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

0.2238

 DOXככלורידיםP&T -

סיגמא  -מחקר

11/03/2019

71

כלורידים

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

63

 BODכללי

סיגמא C.G.M.P
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/03/2019

99

 CODכללי

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

62

 TSSמוצקים מרחפים

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

62

 VSSמוצקים נדיפים

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

8

חנקן קלדהל ()TKN

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

6.27

PH

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

0.34

 #בורון ICP-B

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 2.000

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

23.8

 #אשלגן ICP-K

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #בריום ICP-Ba

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

24.3

 #גופרית ICP-S

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 2.000

 #מגנזיום ICP-Mg

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #מוליבדן ICP-Mo

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #מנגן ICP-Mn

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #נחושת ICP-Cu

סיגמא C.G.M.P
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/03/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

0.06

 #סטרונציום ICP-Sr

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

19.4

 #סידן ICP-Ca

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #סלניום ICP-Se

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #עופרת ICP-Pb

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #קדמיום ICP-Cd

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

68.3

 #נתרן ICP-Na

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #ארסן ICP-As

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

0.29

 #ברזל ICP-Fe

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

0.92

 #זרחן ICP-P

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

0.06

 #אבץ ICP-Zn

סיגמא C.G.M.P

11/03/2019

0.0115

 DOXככלורידיםP&T -

סיגמא C.G.M.P

20/03/2019

122

כלורידים

רפא

20/03/2019

199

 BODכללי

רפא

20/03/2019

536

 CODכללי

רפא

20/03/2019

108

 TSSמוצקים מרחפים

רפא

20/03/2019

108

 VSSמוצקים נדיפים

רפא

20/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

רפא

20/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

רפא

20/03/2019

6

חנקן קלדהל ()TKN

רפא

20/03/2019

0.28

 #בורון ICP-B

רפא

20/03/2019

5.41

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

רפא

20/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

רפא

20/03/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

רפא
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

20/03/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

רפא

20/03/2019

97.7

 #אשלגן ICP-K

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #בריום ICP-Ba

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

רפא

20/03/2019

6.43

 #גופרית ICP-S

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

רפא

20/03/2019

< 2.000

 #מגנזיום ICP-Mg

רפא

20/03/2019

0.01

 #מוליבדן ICP-Mo

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #מנגן ICP-Mn

רפא

20/03/2019

0.04

 #נחושת ICP-Cu

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #סטרונציום ICP-Sr

רפא

20/03/2019

4.42

 #סידן ICP-Ca

רפא

20/03/2019

< 0.010

 #סלניום ICP-Se

רפא

20/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

רפא

20/03/2019

< 0.005

 #עופרת ICP-Pb

רפא

20/03/2019

< 0.005

 #קדמיום ICP-Cd

רפא

20/03/2019

75.1

 #נתרן ICP-Na

רפא

20/03/2019

< 0.010

 #ארסן ICP-As

רפא

20/03/2019

< 0.200

 #ברזל ICP-Fe

רפא

20/03/2019

11.3

 #זרחן ICP-P

רפא
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

20/03/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

רפא

20/03/2019

0.06

 #אבץ ICP-Zn

רפא

20/03/2019

לא התגלה*

 DOXככלורידיםP&T -

רפא

05/03/2019

85

כלורידים

למלון פרימה המלכים

05/03/2019

790

 BODכללי

למלון פרימה המלכים

05/03/2019

2140

 CODכללי

למלון פרימה המלכים

05/03/2019

202

 TSSמוצקים מרחפים

למלון פרימה המלכים

05/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

למלון פרימה המלכים

05/03/2019

6

PH

למלון פרימה המלכים

05/03/2019

0.25

 #בורון ICP-B

למלון פרימה המלכים

05/03/2019

178

שמנים ושומנים

למלון פרימה המלכים

05/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

למלון פרימה המלכים

05/03/2019

60.8

 #נתרן ICP-Na

למלון פרימה המלכים

05/03/2019

2.7

יחס COD/BOD

למלון פרימה המלכים

31/03/2019

151

כלורידים

מלון ממילא

31/03/2019

1427

 BODכללי

מלון ממילא

31/03/2019

2320

 CODכללי

מלון ממילא

31/03/2019

844

 TSSמוצקים מרחפים

מלון ממילא

31/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מלון ממילא

31/03/2019

6.69

PH

מלון ממילא

31/03/2019

0.31

 #בורון ICP-B

מלון ממילא

31/03/2019

269

שמנים ושומנים

מלון ממילא

31/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מלון ממילא

31/03/2019

111

 #נתרן ICP-Na

מלון ממילא

31/03/2019

1.6

יחס COD/BOD

מלון ממילא

26/03/2019

256

כלורידים

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

26/03/2019

1419

 BODכללי

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

26/03/2019

2800

 CODכללי

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

26/03/2019

502

 TSSמוצקים מרחפים

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

26/03/2019

163

נתרןAA -

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

26/03/2019

17.6

זרחן כללי

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

26/03/2019

0.6

סולפיד מומס

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

26/03/2019

98

חנקן קלדהל ()TKN

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

26/03/2019

5.8

PH

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

26/03/2019

135

שמנים ושומנים

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

26/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

26/03/2019

2

יחס COD/BOD

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

21/02/2019

97

כלורידים

בית טובי העיר

21/02/2019

160

 BODכללי

בית טובי העיר

21/02/2019

854

 CODכללי

בית טובי העיר

21/02/2019

244

 TSSמוצקים מרחפים

בית טובי העיר

21/02/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

בית טובי העיר

21/02/2019

7.07

PH

בית טובי העיר

21/02/2019

0.37

 #בורון ICP-B

בית טובי העיר

21/02/2019

98

שמנים ושומנים

בית טובי העיר

21/02/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

בית טובי העיר

21/02/2019

62.3

 #נתרן ICP-Na

בית טובי העיר

21/02/2019

5.3

יחס COD/BOD

בית טובי העיר

31/03/2019

79

כלורידים

מצודת דוד

31/03/2019

655

 BODכללי

מצודת דוד

31/03/2019

1425

 CODכללי

מצודת דוד

31/03/2019

774

 TSSמוצקים מרחפים

מצודת דוד
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

31/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מצודת דוד

31/03/2019

6.26

PH

מצודת דוד

31/03/2019

0.41

 #בורון ICP-B

מצודת דוד

31/03/2019

124

שמנים ושומנים

מצודת דוד

31/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מצודת דוד

31/03/2019

52.5

 #נתרן ICP-Na

מצודת דוד

31/03/2019

2.2

יחס COD/BOD

מצודת דוד

04/03/2019

74

כלורידים

דן פאנורמה (קרן היסוד)

04/03/2019

707

 BODכללי

דן פאנורמה (קרן היסוד)

04/03/2019

1060

 CODכללי

דן פאנורמה (קרן היסוד)

04/03/2019

179

 TSSמוצקים מרחפים

דן פאנורמה (קרן היסוד)

04/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

דן פאנורמה (קרן היסוד)

04/03/2019

5.09

PH

דן פאנורמה (קרן היסוד)

04/03/2019

0.25

 #בורון ICP-B

דן פאנורמה (קרן היסוד)

04/03/2019

137

שמנים ושומנים

דן פאנורמה (קרן היסוד)

04/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דן פאנורמה (קרן היסוד)

04/03/2019

56.9

 #נתרן ICP-Na

דן פאנורמה (קרן היסוד)

04/03/2019

1.5

יחס COD/BOD

דן פאנורמה (קרן היסוד)

05/03/2019

62

כלורידים

המלך שלמה

05/03/2019

80

 BODכללי

המלך שלמה

05/03/2019

143

 CODכללי

המלך שלמה

05/03/2019

51

 TSSמוצקים מרחפים

המלך שלמה

05/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

המלך שלמה

05/03/2019

7.13

PH

המלך שלמה

05/03/2019

0.3

 #בורון ICP-B

המלך שלמה

05/03/2019

30

שמנים ושומנים

המלך שלמה
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

05/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

המלך שלמה

05/03/2019

44

 #נתרן ICP-Na

המלך שלמה

05/03/2019

1.8

יחס COD/BOD

המלך שלמה

05/03/2019

129

כלורידים

ענבל

05/03/2019

230

 BODכללי

ענבל

05/03/2019

1575

 CODכללי

ענבל

05/03/2019

248

 TSSמוצקים מרחפים

ענבל

05/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

ענבל

05/03/2019

5.67

PH

ענבל

05/03/2019

0.31

 #בורון ICP-B

ענבל

05/03/2019

183

שמנים ושומנים

ענבל

05/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

ענבל

05/03/2019

127

 #נתרן ICP-Na

ענבל

05/03/2019

6.8

יחס COD/BOD

ענבל

05/03/2019

107

כלורידים

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

05/03/2019

520

 BODכללי

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

05/03/2019

990

 CODכללי

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

05/03/2019

110

 TSSמוצקים מרחפים

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

05/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

05/03/2019

4.61

PH

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

05/03/2019

0.29

 #בורון ICP-B

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

05/03/2019

70

שמנים ושומנים

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

05/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

05/03/2019

79.7

 #נתרן ICP-Na

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

05/03/2019

1.9

יחס COD/BOD

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

04/03/2019

144

כלורידים

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

04/03/2019

748

 BODכללי

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

04/03/2019

1255

 CODכללי

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

04/03/2019

365

 TSSמוצקים מרחפים

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

04/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

04/03/2019

7

PH

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

04/03/2019

0.33

 #בורון ICP-B

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

04/03/2019

120

שמנים ושומנים

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

04/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

04/03/2019

94.8

 #נתרן ICP-Na

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

04/03/2019

1.7

יחס COD/BOD

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

17/03/2019

63

כלורידים

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

741

 BODכללי

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

1188

 CODכללי

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

192

 TSSמוצקים מרחפים

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

186

 VSSמוצקים נדיפים

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

< 5.0

חנקן קלדהל ()TKN

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

6.29

PH

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

0.28

 #בורון ICP-B

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

0.21

 #זרחן ICP-P

לה קרים  2009בע"מ

17/03/2019

1.6

יחס COD/BOD

לה קרים  2009בע"מ

26/03/2019

62

כלורידים

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

348

 BODכללי

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

647

 CODכללי

דרמה ביוטי לאב בע"מ
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

26/03/2019

45

 TSSמוצקים מרחפים

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

37

 VSSמוצקים נדיפים

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

5

חנקן קלדהל ()TKN

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

6.87

PH

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

0.34

 #בורון ICP-B

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

< 0.200

 #זרחן ICP-P

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

לא התגלה*

 DOXככלורידיםP&T -

דרמה ביוטי לאב בע"מ

26/03/2019

1.9

יחס COD/BOD

דרמה ביוטי לאב בע"מ

31/03/2019

84

כלורידים

י.מ.ק.א

31/03/2019

271

 BODכללי

י.מ.ק.א

31/03/2019

454

 CODכללי

י.מ.ק.א

31/03/2019

115

 TSSמוצקים מרחפים

י.מ.ק.א

31/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

י.מ.ק.א

31/03/2019

7.43

PH

י.מ.ק.א

31/03/2019

0.3

 #בורון ICP-B

י.מ.ק.א

31/03/2019

97

שמנים ושומנים

י.מ.ק.א

31/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

י.מ.ק.א

31/03/2019

66.7

 #נתרן ICP-Na

י.מ.ק.א

31/03/2019

1.7

יחס COD/BOD

י.מ.ק.א

17/03/2019

58

כלורידים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

12

 BODכללי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

17/03/2019

51

 CODכללי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

6

 TSSמוצקים מרחפים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

6

 VSSמוצקים נדיפים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

בוצע

סריקת מתכותICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

0.6

סולפיד מומס

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 10.00

שמן מינרלי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 10.00

שומנים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 5.0

חנקן קלדהל ()TKN

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

6.23

PH

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

0.29

 #בורון ICP-B

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 2.000

 #סיליקה ( Siצורן) ICP -

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 1.000

 #אלומיניום ICP-Al

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.025

 #אנטימון ICP-Sb

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

2.65

 #אשלגן ICP-K

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.025

 #בדיל ICP-Sn

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

17/03/2019

< 0.025

 #בריום ICP-Ba

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.025

 #בריליום ICP-Be

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

7.33

 #גופרית ICP-S

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.025

 #טיטניום ICP-Ti

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.025

 #כסף ICP-Ag

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.025

 #כספית ICP-Hg

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.025

 #כרום ICP-Cr

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.025

 #ליתיום ICP-Li

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

2.39

 #מגנזיום ICP-Mg

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.005

 #מוליבדן ICP-Mo

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.025

 #מנגן ICP-Mn

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.005

 #נחושת ICP-Cu

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.025

 #ניקל ICP-Ni

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

0.05

 #סטרונציום ICP-Sr

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

32.3

 #סידן ICP-Ca

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.010

 #סלניום ICP-Se

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

17/03/2019

< 0.025

 #קובלט ICP-Co

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.005

 #עופרת ICP-Pb

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.005

 #קדמיום ICP-Cd

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

38.8

 #נתרן ICP-Na

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.010

 #ארסן ICP-As

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.200

 #ברזל ICP-Fe

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

0.26

 #זרחן ICP-P

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.025

 #ונדיום ICP-V

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

< 0.050

 #אבץ ICP-Zn

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

17/03/2019

4.3

יחס COD/BOD

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני -
פעיל

26/03/2019

229

כלורידים

גלאט (הגדול) איתן 2

26/03/2019

324

 BODכללי

גלאט (הגדול) איתן 2

26/03/2019

529

 CODכללי

גלאט (הגדול) איתן 2

26/03/2019

76

 TSSמוצקים מרחפים

גלאט (הגדול) איתן 2

26/03/2019

109

נתרןAA -

גלאט (הגדול) איתן 2

26/03/2019

4

זרחן כללי

גלאט (הגדול) איתן 2

26/03/2019

0.7

סולפיד מומס

גלאט (הגדול) איתן 2

26/03/2019

74

חנקן קלדהל ()TKN

גלאט (הגדול) איתן 2

26/03/2019

6.52

PH

גלאט (הגדול) איתן 2

26/03/2019

< 10.00

שמנים ושומנים

גלאט (הגדול) איתן 2
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ממצאי בדיקה לרבעון ראשון 2019
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

26/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

גלאט (הגדול) איתן 2

26/03/2019

1.6

יחס COD/BOD

גלאט (הגדול) איתן 2

04/03/2019

131

כלורידים

בית שמואל

04/03/2019

1847

 BODכללי

בית שמואל

04/03/2019

3175

 CODכללי

בית שמואל

04/03/2019

685

 TSSמוצקים מרחפים

בית שמואל

04/03/2019

בוצע

סריקת שתי מתכותICP-

בית שמואל

04/03/2019

4.37

PH

בית שמואל

04/03/2019

0.36

 #בורון ICP-B

בית שמואל

04/03/2019

281

שמנים ושומנים

בית שמואל

04/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

בית שמואל

04/03/2019

114

 #נתרן ICP-Na

בית שמואל

04/03/2019

1.7

יחס COD/BOD

בית שמואל

17/03/2019

130

כלורידים

עוף ירושלים משחטה

17/03/2019

27

 BODכללי

עוף ירושלים משחטה

17/03/2019

69

 CODכללי

עוף ירושלים משחטה

17/03/2019

9

 TSSמוצקים מרחפים

עוף ירושלים משחטה

17/03/2019

78

נתרןAA -

עוף ירושלים משחטה

17/03/2019

9.7

זרחן כללי

עוף ירושלים משחטה

17/03/2019

< 0.5

סולפיד מומס

עוף ירושלים משחטה

17/03/2019

126

חנקן קלדהל ()TKN

עוף ירושלים משחטה

17/03/2019

6.98

PH

עוף ירושלים משחטה

17/03/2019

< 10.00

שמנים ושומנים

עוף ירושלים משחטה

17/03/2019

-

דיגום שפכים  -קרוב

עוף ירושלים משחטה

17/03/2019

2.6

יחס COD/BOD

עוף ירושלים משחטה
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