ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

26/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

בית טובי העיר

26/12/2018

68.78

נתרן ( - )NaבICP-

בית טובי העיר

26/12/2018

623

צח"בBOD-

בית טובי העיר

26/12/2018

1635

צח"כCOD-

בית טובי העיר

26/12/2018

274

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

בית טובי העיר

26/12/2018

62.5

שמנים ושומנים

בית טובי העיר

26/12/2018

<0.05

כלור חופשי

בית טובי העיר

26/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

בית טובי העיר

26/12/2018

6.8

הגבה ( )pHבשטח

בית טובי העיר

21/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

דן (לשעבר ריג'נסי)

21/11/2018

93.097

נתרן ( - )NaבICP-

דן (לשעבר ריג'נסי)

21/11/2018

483

צח"בBOD-

דן (לשעבר ריג'נסי)

21/11/2018

840

צח"כCOD-

דן (לשעבר ריג'נסי)

21/11/2018

228

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

דן (לשעבר ריג'נסי)

21/11/2018

<5

שמנים ושומנים

דן (לשעבר ריג'נסי)

21/11/2018

<0.05

כלור חופשי

דן (לשעבר ריג'נסי)

21/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דן (לשעבר ריג'נסי)

21/11/2018

6.13

הגבה ( )pHבשטח

דן (לשעבר ריג'נסי)

19/11/2018

0.309

בורון ( - )BבICP-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

31/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

19/11/2018

140.335

נתרן ( - )NaבICP-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

31/12/2018

<1.000

נתרן ( - )NaבICP-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

19/11/2018

1430

צח"בBOD-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

31/12/2018

562

צח"בBOD-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

19/11/2018

2360

צח"כCOD-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

31/12/2018

1040

צח"כCOD-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

19/11/2018

439

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

31/12/2018

249

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

19/11/2018

73

שמנים ושומנים

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

31/12/2018

125

שמנים ושומנים

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

31/12/2018

139.12

כלורידים ()Cl

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

19/11/2018

<0.05

כלור חופשי

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

19/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

31/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

19/11/2018

6.43

הגבה ( )pHבשטח

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

31/12/2018

6.11

הגבה ( )pHבשטח

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

0.142

אלומיניום ( - )AlבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

0.709

בריום ( - )BaבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

2102.58

סידן ( - )CaבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

19/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

0.134

נחושת ( - )CuבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

0.336

ברזל ( - )FeבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

130.693

אשלגן ( - )KבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

0.094

ליתיום ( - )LiבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

152.202

מגנזיום ( -)MgבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

0.06

מנגן ( - )MnבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

11728.6

נתרן ( - )NaבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.500

זרחן ( - )PבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

11.341

גופרית ( - )SבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<1.000

סיליקון ( - )SiבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

3.741

סטרוניום ( - )SrבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

0.48

אבץ ( - )ZnבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

2398

צח"בBOD-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

4380

צח"כCOD-

דרמה ביוטי לאב בע"מ
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

19/11/2018

340

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<5

שמן מינרלי

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

0.2

זרחן (כ)P-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.05

כלור חופשי

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

22.76

חנקן קלדהל (כ)N-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

Not Detected

( DOXב ) GC/Head Space-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

5.7

הגבה ( )pHבשטח

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

19/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

04/11/2018

88.653

נתרן ( - )NaבICP-

ר.ס בשקביץ תבלינים

04/11/2018

1215

צח"כCOD-

ר.ס בשקביץ תבלינים

04/11/2018

22

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ר.ס בשקביץ תבלינים

04/11/2018

26

שמנים ושומנים

ר.ס בשקביץ תבלינים

04/11/2018

0.5

זרחן (כ)P-

ר.ס בשקביץ תבלינים

04/11/2018

<0.05

כלור חופשי

ר.ס בשקביץ תבלינים

04/11/2018

5.01

חנקן קלדהל (כ)N-

ר.ס בשקביץ תבלינים

04/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

ר.ס בשקביץ תבלינים

04/11/2018

8.42

הגבה ( )pHבשטח

ר.ס בשקביץ תבלינים

14/11/2018

1.63

בורון ( - )BבICP-

י.מ.ק.א

14/11/2018

105.225

נתרן ( - )NaבICP-

י.מ.ק.א

14/11/2018

518

צח"בBOD-

י.מ.ק.א

14/11/2018

1350

צח"כCOD-

י.מ.ק.א

14/11/2018

82

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

י.מ.ק.א

14/11/2018

87

שמנים ושומנים

י.מ.ק.א

14/11/2018

156

כלורידים ()Cl

י.מ.ק.א
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

14/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

י.מ.ק.א

14/11/2018

6.34

הגבה ( )pHבשטח

י.מ.ק.א

26/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

קיסר

26/12/2018

172.282

נתרן ( - )NaבICP-

קיסר

26/12/2018

1364

צח"בBOD-

קיסר

26/12/2018

2655

צח"כCOD-

קיסר

26/12/2018

268

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קיסר

26/12/2018

33.5

שמנים ושומנים

קיסר

26/12/2018

<0.05

כלור חופשי

קיסר

26/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קיסר

26/12/2018

6.41

הגבה ( )pHבשטח

קיסר

25/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

מכבסת הדוידקה

25/12/2018

38.573

נתרן ( - )NaבICP-

מכבסת הדוידקה

25/12/2018

54

צח"כCOD-

מכבסת הדוידקה

25/12/2018

<0.5

סולפידים מומס

מכבסת הדוידקה

25/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מכבסת הדוידקה

25/12/2018

6.94

הגבה ( )pHבשטח

מכבסת הדוידקה

14/11/2018

66.607

נתרן ( - )NaבICP-

קניון תחנה מרכזית

14/11/2018

750

צח"כCOD-

קניון תחנה מרכזית

14/11/2018

284

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קניון תחנה מרכזית

14/11/2018

<5

שמנים ושומנים

קניון תחנה מרכזית

14/11/2018

160

כלורידים ()Cl

קניון תחנה מרכזית

14/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קניון תחנה מרכזית

14/11/2018

7.8

הגבה ( )pHבשטח

קניון תחנה מרכזית

28/10/2018

0.317

בורון ( - )BבICP-

י.מ.ק.א

28/10/2018

150.873

נתרן ( - )NaבICP-

י.מ.ק.א
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

28/10/2018

185

צח"בBOD-

י.מ.ק.א

28/10/2018

340

צח"כCOD-

י.מ.ק.א

28/10/2018

212

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

י.מ.ק.א

28/10/2018

<5

שמנים ושומנים

י.מ.ק.א

28/10/2018

248

כלורידים ()Cl

י.מ.ק.א

28/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

י.מ.ק.א

28/10/2018

7.72

הגבה ( )pHבשטח

י.מ.ק.א

04/10/2018

0.319

בורון ( - )BבICP-

רנסנס

04/10/2018

54.017

נתרן ( - )NaבICP-

רנסנס

04/10/2018

195

צח"בBOD-

רנסנס

04/10/2018

520

צח"כCOD-

רנסנס

04/10/2018

76

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

רנסנס

04/10/2018

<5

שמנים ושומנים

רנסנס

04/10/2018

163.28

כלורידים ()Cl

רנסנס

04/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

רנסנס

04/10/2018

6.3

הגבה ( )pHבשטח

רנסנס

13/12/2018

100.748

נתרן ( - )NaבICP-

מאפיית ברמן

13/12/2018

2775

צח"כCOD-

מאפיית ברמן

13/12/2018

1129

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מאפיית ברמן

13/12/2018

194.5

שמנים ושומנים

מאפיית ברמן

13/12/2018

18.2

זרחן (כ)P-

מאפיית ברמן

13/12/2018

<0.05

כלור חופשי

מאפיית ברמן

13/12/2018

56.34

חנקן קלדהל (כ)N-

מאפיית ברמן

13/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מאפיית ברמן

13/12/2018

9.73

הגבה ( )pHבשטח

מאפיית ברמן

21/11/2018

140

צח"כCOD-

פז חברוני
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/11/2018

<5

שמן מינרלי

פז חברוני

21/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז חברוני

21/11/2018

6.92

הגבה ( )pHבשטח

פז חברוני

21/10/2018

<5

-

AVX

21/10/2018

-

סריקת מתכות בICP-

AVX

21/10/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

AVX

21/10/2018

0.054

אלומיניום ( - )AlבICP-

AVX

21/10/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

AVX

21/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

AVX

21/10/2018

<0.030

בריום ( - )BaבICP-

AVX

21/10/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

AVX

21/10/2018

11.847

סידן ( - )CaבICP-

AVX

21/10/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

AVX

21/10/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

AVX

21/10/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

AVX

21/10/2018

<0.030

נחושת ( - )CuבICP-

AVX

21/10/2018

0.17

ברזל ( - )FeבICP-

AVX

21/10/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

AVX

21/10/2018

6.589

אשלגן ( - )KבICP-

AVX

21/10/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

AVX

21/10/2018

1.565

מגנזיום ( -)MgבICP-

AVX

21/10/2018

<0.030

מנגן ( - )MnבICP-

AVX

21/10/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

AVX

21/10/2018

21.203

נתרן ( - )NaבICP-

AVX

21/10/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

AVX

21/10/2018

1.505

זרחן ( - )PבICP-

AVX

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 רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/10/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

AVX

21/10/2018

3.591

גופרית ( - )SבICP-

AVX

21/10/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

AVX

21/10/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

AVX

21/10/2018

<1.000

סיליקון ( - )SiבICP-

AVX

21/10/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

AVX

21/10/2018

<0.030

סטרוניום ( - )SrבICP-

AVX

21/10/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

AVX

21/10/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

AVX

21/10/2018

0.109

אבץ ( - )ZnבICP-

AVX

21/10/2018

176

צח"כCOD-

AVX

21/10/2018

31

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

AVX

21/10/2018

<5

שמן מינרלי

AVX

21/10/2018

24.53

כלורידים ()Cl

AVX

21/10/2018

1.52

סולפידים מומס

AVX

21/10/2018

31

מוצקים מרחפים נדיפים

AVX

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

AVX

21/10/2018

6.63

הגבה ( )pHבשטח

AVX

21/10/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

AVX

21/10/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

AVX

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

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 רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

<0.3

-

ביולאב

23/12/2018

<5

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

0.1

-

ביולאב

23/12/2018

0.1

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

-

ביולאב

23/12/2018

-

סריקת מתכות בICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

ביולאב

23/12/2018

0.057

אלומיניום ( - )AlבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

ביולאב

23/12/2018

0.311

בורון ( - )BבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.030

בריום ( - )BaבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

ביולאב

23/12/2018

27.948

סידן ( - )CaבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.030

נחושת ( - )CuבICP-

ביולאב

23/12/2018

0.077

ברזל ( - )FeבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

ביולאב

23/12/2018

1.91

אשלגן ( - )KבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

ביולאב

23/12/2018

1.906

מגנזיום ( -)MgבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.030

מנגן ( - )MnבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

ביולאב

23/12/2018

32.91

נתרן ( - )NaבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.500

זרחן ( - )PבICP-

ביולאב

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 רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/12/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

ביולאב

23/12/2018

4.623

גופרית ( - )SבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

ביולאב

23/12/2018

<1.000

סיליקון ( - )SiבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

ביולאב

23/12/2018

0.03

סטרוניום ( - )SrבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.050

אבץ ( - )ZnבICP-

ביולאב

23/12/2018

1.6

צח"בBOD-

ביולאב

23/12/2018

125

צח"כCOD-

ביולאב

23/12/2018

<5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ביולאב

23/12/2018

0.12

זרחן (כ)P-

ביולאב

23/12/2018

<0.05

כלור חופשי

ביולאב

23/12/2018

<5

מוצקים מרחפים נדיפים

ביולאב

23/12/2018

1.91

חנקן קלדהל (כ)N-

ביולאב

23/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

ביולאב

23/12/2018

Not Detected

( DOXב ) GC/Head Space-

ביולאב

23/12/2018

7

הגבה ( )pHבשטח

ביולאב

23/12/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

ביולאב

23/12/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

ביולאב

30/12/2018

Not Detected

-

רפא

30/12/2018

Not Detected

-

רפא

30/12/2018

Not Detected

-

רפא

30/12/2018

Not Detected

-

רפא
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2018 ממצאי בדיקה לרבעון רביעי
שם עסק

בדיקה

תוצאה

תאריך דיגום

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018

רפא

-

Not Detected

30/12/2018
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16:00-08:00 'ה-' ימים א: שעות קבלת קהל בתיאום בבניין בית האומות02-5651220 :טלפון
www.hagihon.co.il : אתר הגיחון02-5651232 : פקסTaasiya@hagihon.co.il :כתובתנו בדוא''ל

ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/12/2018

Not Detected

-

רפא

30/12/2018

Not Detected

-

רפא

30/12/2018

<5

-

רפא

30/12/2018

Not Detected

-

רפא

30/12/2018

Not Detected

-

רפא

30/12/2018

-

סריקת מתכות בICP-

רפא

30/12/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

רפא

30/12/2018

0.062

אלומיניום ( - )AlבICP-

רפא

30/12/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

רפא

30/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

רפא

30/12/2018

0.041

בריום ( - )BaבICP-

רפא

30/12/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

רפא

30/12/2018

18.545

סידן ( - )CaבICP-

רפא

30/12/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

רפא

30/12/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

רפא

30/12/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

רפא

30/12/2018

0.046

נחושת ( - )CuבICP-

רפא

30/12/2018

0.095

ברזל ( - )FeבICP-

רפא

30/12/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

רפא

30/12/2018

34.858

אשלגן ( - )KבICP-

רפא

30/12/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

רפא

30/12/2018

3.981

מגנזיום ( -)MgבICP-

רפא

30/12/2018

<0.030

מנגן ( - )MnבICP-

רפא

30/12/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

רפא

30/12/2018

56.441

נתרן ( - )NaבICP-

רפא

30/12/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

רפא
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/12/2018

1.01

זרחן ( - )PבICP-

רפא

30/12/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

רפא

30/12/2018

5.418

גופרית ( - )SבICP-

רפא

30/12/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

רפא

30/12/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

רפא

30/12/2018

1.645

סיליקון ( - )SiבICP-

רפא

30/12/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

רפא

30/12/2018

<0.030

סטרוניום ( - )SrבICP-

רפא

30/12/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

רפא

30/12/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

רפא

30/12/2018

0.102

אבץ ( - )ZnבICP-

רפא

30/12/2018

356

צח"בBOD-

רפא

30/12/2018

590

צח"כCOD-

רפא

30/12/2018

<5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

רפא

30/12/2018

<5

שמן מינרלי

רפא

30/12/2018

72.61

כלורידים ()Cl

רפא

30/12/2018

1.38

זרחן (כ)P-

רפא

30/12/2018

<5

מוצקים מרחפים נדיפים

רפא

30/12/2018

3.44

חנקן קלדהל (כ)N-

רפא

30/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

רפא

30/12/2018

Not Detected

( DOXב ) GC/Head Space-

רפא

30/12/2018

7

הגבה ( )pHבשטח

רפא

30/12/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

רפא

30/12/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

רפא

19/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

19/12/2018

100.068

נתרן ( - )NaבICP-

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

19/12/2018

583

צח"בBOD-

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

19/12/2018

1195

צח"כCOD-

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

19/12/2018

201

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

19/12/2018

43

שמנים ושומנים

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

19/12/2018

168.7

כלורידים ()Cl

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

19/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

19/12/2018

5.7

הגבה ( )pHבשטח

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

26/12/2018

0.305

בורון ( - )BבICP-

למלון פרימה המלכים

26/12/2018

141.512

נתרן ( - )NaבICP-

למלון פרימה המלכים

26/12/2018

899

צח"בBOD-

למלון פרימה המלכים

26/12/2018

1920

צח"כCOD-

למלון פרימה המלכים

26/12/2018

266

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

למלון פרימה המלכים

26/12/2018

300

שמנים ושומנים

למלון פרימה המלכים

26/12/2018

<0.05

כלור חופשי

למלון פרימה המלכים

26/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

למלון פרימה המלכים

26/12/2018

5.85

הגבה ( )pHבשטח

למלון פרימה המלכים

12/11/2018

<5

-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

Not Detected

-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

Not Detected

-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

Not Detected

-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

Not Detected

-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

Not Detected

-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

Not Detected

-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

Not Detected

-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

Not Detected

-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

Not Detected

-

טבע  OSDיבש
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2018 ממצאי בדיקה לרבעון רביעי
שם עסק

בדיקה

תוצאה

תאריך דיגום

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

-

Not Detected

12/11/2018

 יבשOSD טבע

ICP-סריקת מתכות ב

-

12/11/2018
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.050

אלומיניום ( - )AlבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.030

בריום ( - )BaבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

15.005

סידן ( - )CaבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

0.032

נחושת ( - )CuבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

0.176

ברזל ( - )FeבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

119.257

אשלגן ( - )KבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

1.852

מגנזיום ( -)MgבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.030

מנגן ( - )MnבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

47.127

נתרן ( - )NaבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

23.18

זרחן ( - )PבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

62.626

גופרית ( - )SבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

4.51

סיליקון ( - )SiבICP-

טבע  OSDיבש
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

0.038

סטרוניום ( - )SrבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

0.106

אבץ ( - )ZnבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

189

צח"בBOD-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

495

צח"כCOD-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<5

שמן מינרלי

טבע  OSDיבש

12/11/2018

59

כלורידים ()Cl

טבע  OSDיבש

12/11/2018

24

זרחן (כ)P-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<5

מוצקים מרחפים נדיפים

טבע  OSDיבש

12/11/2018

75.17

חנקן קלדהל (כ)N-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

טבע  OSDיבש

12/11/2018

Not Detected

( DOXב ) GC/Head Space-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

6.54

הגבה ( )pHבשטח

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

טבע  OSDיבש

12/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

טבע  OSDיבש

11/11/2018

119.169

נתרן ( - )NaבICP-

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

11/11/2018

985

צח"בBOD-

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

11/11/2018

1750

צח"כCOD-

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

11/11/2018

116

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

11/11/2018

<5

שמנים ושומנים

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

11/11/2018

251.2

כלורידים ()Cl

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

11/11/2018

<0.5

סולפידים מומס

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

11/11/2018

16

זרחן (כ)P-

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/11/2018

111.27

חנקן קלדהל (כ)N-

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

11/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

11/11/2018

5.33

הגבה ( )pHבשטח

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

21/10/2018

0.489

בורון ( - )BבICP-

בית טובי העיר

21/10/2018

56.012

נתרן ( - )NaבICP-

בית טובי העיר

21/10/2018

99

צח"בBOD-

בית טובי העיר

21/10/2018

470

צח"כCOD-

בית טובי העיר

21/10/2018

99

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

בית טובי העיר

21/10/2018

10

שמנים ושומנים

בית טובי העיר

21/10/2018

84.92

כלורידים ()Cl

בית טובי העיר

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

בית טובי העיר

21/10/2018

7.54

הגבה ( )pHבשטח

בית טובי העיר

14/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

ג'רוזלם גולד

14/11/2018

38.555

נתרן ( - )NaבICP-

ג'רוזלם גולד

14/11/2018

336

צח"בBOD-

ג'רוזלם גולד

14/11/2018

800

צח"כCOD-

ג'רוזלם גולד

14/11/2018

266

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ג'רוזלם גולד

14/11/2018

7.5

שמנים ושומנים

ג'רוזלם גולד

14/11/2018

80

כלורידים ()Cl

ג'רוזלם גולד

14/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

ג'רוזלם גולד

14/11/2018

6.8

הגבה ( )pHבשטח

ג'רוזלם גולד

14/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

שערי ירושלים

14/11/2018

35.185

נתרן ( - )NaבICP-

שערי ירושלים

14/11/2018

327

צח"בBOD-

שערי ירושלים

14/11/2018

790

צח"כCOD-

שערי ירושלים

14/11/2018

117

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

שערי ירושלים
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

14/11/2018

<5

שמנים ושומנים

שערי ירושלים

14/11/2018

61

כלורידים ()Cl

שערי ירושלים

14/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

שערי ירושלים

14/11/2018

7.34

הגבה ( )pHבשטח

שערי ירושלים

28/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

המלך דוד

28/10/2018

78.233

נתרן ( - )NaבICP-

המלך דוד

28/10/2018

732

צח"בBOD-

המלך דוד

28/10/2018

1930

צח"כCOD-

המלך דוד

28/10/2018

234

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

המלך דוד

28/10/2018

22

שמנים ושומנים

המלך דוד

28/10/2018

173

כלורידים ()Cl

המלך דוד

28/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

המלך דוד

28/10/2018

6.8

הגבה ( )pHבשטח

המלך דוד

28/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

מצודת דוד

28/10/2018

56.343

נתרן ( - )NaבICP-

מצודת דוד

28/10/2018

382

צח"בBOD-

מצודת דוד

28/10/2018

665

צח"כCOD-

מצודת דוד

28/10/2018

126

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מצודת דוד

28/10/2018

39.5

שמנים ושומנים

מצודת דוד

28/10/2018

105

כלורידים ()Cl

מצודת דוד

28/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מצודת דוד

28/10/2018

6.9

הגבה ( )pHבשטח

מצודת דוד

28/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

דן (לשעבר ריג'נסי)

28/10/2018

49.696

נתרן ( - )NaבICP-

דן (לשעבר ריג'נסי)

28/10/2018

107

צח"בBOD-

דן (לשעבר ריג'נסי)

28/10/2018

385

צח"כCOD-

דן (לשעבר ריג'נסי)
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

28/10/2018

19.5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

דן (לשעבר ריג'נסי)

28/10/2018

5

שמנים ושומנים

דן (לשעבר ריג'נסי)

28/10/2018

72

כלורידים ()Cl

דן (לשעבר ריג'נסי)

28/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דן (לשעבר ריג'נסי)

28/10/2018

6.26

הגבה ( )pHבשטח

דן (לשעבר ריג'נסי)

08/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

דן פאנורמה (קרן היסוד)

08/10/2018

64.044

נתרן ( - )NaבICP-

דן פאנורמה (קרן היסוד)

08/10/2018

766

צח"בBOD-

דן פאנורמה (קרן היסוד)

08/10/2018

1340

צח"כCOD-

דן פאנורמה (קרן היסוד)

08/10/2018

109

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

דן פאנורמה (קרן היסוד)

08/10/2018

20

שמנים ושומנים

דן פאנורמה (קרן היסוד)

08/10/2018

116

כלורידים ()Cl

דן פאנורמה (קרן היסוד)

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דן פאנורמה (קרן היסוד)

08/10/2018

4.67

הגבה ( )pHבשטח

דן פאנורמה (קרן היסוד)

08/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

המלך שלמה

08/10/2018

42.462

נתרן ( - )NaבICP-

המלך שלמה

08/10/2018

17

צח"בBOD-

המלך שלמה

08/10/2018

90

צח"כCOD-

המלך שלמה

08/10/2018

27

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

המלך שלמה

08/10/2018

5

שמנים ושומנים

המלך שלמה

08/10/2018

79

כלורידים ()Cl

המלך שלמה

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

המלך שלמה

08/10/2018

8.25

הגבה ( )pHבשטח

המלך שלמה

28/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

בית שמואל

28/10/2018

52.313

נתרן ( - )NaבICP-

בית שמואל

28/10/2018

283

צח"בBOD-

בית שמואל
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

28/10/2018

780

צח"כCOD-

בית שמואל

28/10/2018

116

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

בית שמואל

28/10/2018

30

שמנים ושומנים

בית שמואל

28/10/2018

118

כלורידים ()Cl

בית שמואל

28/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

בית שמואל

28/10/2018

7.22

הגבה ( )pHבשטח

בית שמואל

16/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

ענבל

16/12/2018

164.777

נתרן ( - )NaבICP-

ענבל

16/12/2018

687

צח"בBOD-

ענבל

16/12/2018

1210

צח"כCOD-

ענבל

16/12/2018

338

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ענבל

16/12/2018

261

שמנים ושומנים

ענבל

16/12/2018

<0.05

כלור חופשי

ענבל

16/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

ענבל

16/12/2018

5.05

הגבה ( )pHבשטח

ענבל

08/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

פרימה פארק

08/10/2018

47.326

נתרן ( - )NaבICP-

פרימה פארק

08/10/2018

169

צח"בBOD-

פרימה פארק

08/10/2018

370

צח"כCOD-

פרימה פארק

08/10/2018

59

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

פרימה פארק

08/10/2018

8.5

שמנים ושומנים

פרימה פארק

08/10/2018

80

כלורידים ()Cl

פרימה פארק

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פרימה פארק

08/10/2018

6.71

הגבה ( )pHבשטח

פרימה פארק

14/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

14/11/2018

47.875

נתרן ( - )NaבICP-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

14/11/2018

238

צח"בBOD-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

14/11/2018

645

צח"כCOD-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

14/11/2018

74

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

14/11/2018

33

שמנים ושומנים

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

14/11/2018

69

כלורידים ()Cl

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

14/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

14/11/2018

4.89

הגבה ( )pHבשטח

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

19/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

עץ הזית

19/11/2018

61.334

נתרן ( - )NaבICP-

עץ הזית

19/11/2018

350

צח"בBOD-

עץ הזית

19/11/2018

725

צח"כCOD-

עץ הזית

19/11/2018

748

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

עץ הזית

19/11/2018

17.5

שמנים ושומנים

עץ הזית

19/11/2018

<0.05

כלור חופשי

עץ הזית

19/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

עץ הזית

19/11/2018

5.68

הגבה ( )pHבשטח

עץ הזית

12/11/2018

0.03

-

אומריקס

12/11/2018

0.03

-

אומריקס

12/11/2018

<5

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

-

אומריקס

12/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

אומריקס
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

אומריקס

12/11/2018

0.101

אלומיניום ( - )AlבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

אומריקס

12/11/2018

0.341

בורון ( - )BבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.030

בריום ( - )BaבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

אומריקס

12/11/2018

21.718

סידן ( - )CaבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.030

נחושת ( - )CuבICP-

אומריקס

12/11/2018

0.739

ברזל ( - )FeבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

אומריקס

12/11/2018

1.618

אשלגן ( - )KבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

אומריקס

12/11/2018

1.44

מגנזיום ( -)MgבICP-

אומריקס

12/11/2018

0.044

מנגן ( - )MnבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

אומריקס

12/11/2018

52.546

נתרן ( - )NaבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.500

זרחן ( - )PבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

אומריקס

12/11/2018

5.349

גופרית ( - )SבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

אומריקס

12/11/2018

<1.000

סיליקון ( - )SiבICP-

אומריקס
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

אומריקס

12/11/2018

0.03

סטרוניום ( - )SrבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

אומריקס

12/11/2018

0.379

אבץ ( - )ZnבICP-

אומריקס

12/11/2018

1.1

צח"בBOD-

אומריקס

12/11/2018

48

צח"כCOD-

אומריקס

12/11/2018

<5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

אומריקס

12/11/2018

<5

שמן מינרלי

אומריקס

12/11/2018

58.16

כלורידים ()Cl

אומריקס

12/11/2018

<0.10

זרחן (כ)P-

אומריקס

12/11/2018

<5

מוצקים מרחפים נדיפים

אומריקס

12/11/2018

0.31

חנקן קלדהל (כ)N-

אומריקס

12/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

אומריקס

12/11/2018

Not Detected

( DOXב ) GC/Head Space-

אומריקס

12/11/2018

6.49

הגבה ( )pHבשטח

אומריקס

12/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

אומריקס

12/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

אומריקס

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/12/2018

<5

-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

-

סריקת מתכות בICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

0.09

אלומיניום ( - )AlבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

0.63

בורון ( - )BבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

0.048

בריום ( - )BaבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

18.162

סידן ( - )CaבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

0.051

נחושת ( - )CuבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

0.217

ברזל ( - )FeבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

8.899

אשלגן ( - )KבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

4.221

מגנזיום ( -)MgבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.030

מנגן ( - )MnבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

146.335

נתרן ( - )NaבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

4.22

זרחן ( - )PבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

337.378

גופרית ( - )SבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

מעבדות פרוז'ינין
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/12/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<1.000

סיליקון ( - )SiבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.030

סטרוניום ( - )SrבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

0.548

אבץ ( - )ZnבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

318

צח"בBOD-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

880

צח"כCOD-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<5

שמן מינרלי

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

281.6

כלורידים ()Cl

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

4.82

זרחן (כ)P-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

5

מוצקים מרחפים נדיפים

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

19.49

חנקן קלדהל (כ)N-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

Not Detected

( DOXב ) GC/Head Space-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

7.01

הגבה ( )pHבשטח

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

מעבדות פרוז'ינין

30/12/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

מעבדות פרוז'ינין

14/11/2018

0.363

בורון ( - )BבICP-

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

14/11/2018

55.595

נתרן ( - )NaבICP-

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

14/11/2018

172

צח"בBOD-

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

14/11/2018

510

צח"כCOD-

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

14/11/2018

50

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

14/11/2018

6.5

שמנים ושומנים

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

14/11/2018

97

כלורידים ()Cl

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

14/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

14/11/2018

6.9

הגבה ( )pHבשטח

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

07/10/2018

<5

-

לה קרים  2009בע"מ

07/10/2018

0.328

בורון ( - )BבICP-

לה קרים  2009בע"מ

07/10/2018

602

צח"בBOD-

לה קרים  2009בע"מ

07/10/2018

1300

צח"כCOD-

לה קרים  2009בע"מ

07/10/2018

106

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

לה קרים  2009בע"מ

07/10/2018

<5

שמן מינרלי

לה קרים  2009בע"מ

07/10/2018

97

כלורידים ()Cl

לה קרים  2009בע"מ

07/10/2018

1

זרחן (כ)P-

לה קרים  2009בע"מ

07/10/2018

106

מוצקים מרחפים נדיפים

לה קרים  2009בע"מ

07/10/2018

2.71

חנקן קלדהל (כ)N-

לה קרים  2009בע"מ

07/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

לה קרים  2009בע"מ

07/10/2018

6.75

הגבה ( )pHבשטח

לה קרים  2009בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

<5

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

0.304

בורון ( - )BבICP-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

103

צח"בBOD-

דרמה ביוטי לאב בע"מ
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

09/10/2018

205

צח"כCOD-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

<5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

<5

שמן מינרלי

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

54

כלורידים ()Cl

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

<0.10

זרחן (כ)P-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

<5

מוצקים מרחפים נדיפים

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

5.69

חנקן קלדהל (כ)N-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

Not Detected

( DOXב ) GC/Head Space-

דרמה ביוטי לאב בע"מ

09/10/2018

7.5

הגבה ( )pHבשטח

דרמה ביוטי לאב בע"מ

13/11/2018

59.606

נתרן ( - )NaבICP-

מסעדת עזרא

13/11/2018

2900

צח"כCOD-

מסעדת עזרא

13/11/2018

674

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מסעדת עזרא

13/11/2018

313

שמנים ושומנים

מסעדת עזרא

13/11/2018

400

כלורידים ()Cl

מסעדת עזרא

13/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מסעדת עזרא

13/11/2018

6.5

הגבה ( )pHבשטח

מסעדת עזרא

11/11/2018

<5

-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

0.398

אלומיניום ( - )AlבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

0.33

בורון ( - )BבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

0.117

בריום ( - )BaבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

319.09

סידן ( - )CaבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

0.056

נחושת ( - )CuבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

16.213

ברזל ( - )FeבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

55.311

אשלגן ( - )KבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

26.053

מגנזיום ( -)MgבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

0.367

מנגן ( - )MnבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

262.008

נתרן ( - )NaבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

11.063

זרחן ( - )PבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

11.699

גופרית ( - )SבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

5.306

סיליקון ( - )SiבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

0.552

סטרוניום ( - )SrבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

0.088

אבץ ( - )ZnבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

249

צח"בBOD-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

930

צח"כCOD-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

11/11/2018

10.3

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<5

שמנים ושומנים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<5

שמן מינרלי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

102.5

כלורידים ()Cl

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

11

זרחן (כ)P-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

10.33

מוצקים מרחפים נדיפים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

108.17

חנקן קלדהל (כ)N-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

6.13

הגבה ( )pHבשטח

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

11/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

31/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

רנסנס

31/12/2018

50.07

נתרן ( - )NaבICP-

רנסנס

31/12/2018

331

צח"בBOD-

רנסנס

31/12/2018

910

צח"כCOD-

רנסנס

31/12/2018

525

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

רנסנס

31/12/2018

81

שמנים ושומנים

רנסנס

31/12/2018

121.52

כלורידים ()Cl

רנסנס

31/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

רנסנס

31/12/2018

7.16

הגבה ( )pHבשטח

רנסנס

18/11/2018

361.663

נתרן ( - )NaבICP-

אולמי לה בל

18/11/2018

2050

צח"כCOD-

אולמי לה בל

18/11/2018

181

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

אולמי לה בל

18/11/2018

60

שמנים ושומנים

אולמי לה בל

18/11/2018

<0.05

כלור חופשי

אולמי לה בל

18/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

אולמי לה בל
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

18/11/2018

5.79

הגבה ( )pHבשטח

אולמי לה בל

17/10/2018

9

-

אגד עטרות

17/10/2018

-

סריקת מתכות בICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

1.664

אלומיניום ( - )AlבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

0.527

בורון ( - )BבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

0.144

בריום ( - )BaבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

106.437

סידן ( - )CaבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

0.143

נחושת ( - )CuבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

7.789

ברזל ( - )FeבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

34.033

אשלגן ( - )KבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

0.205

ליתיום ( - )LiבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

26.282

מגנזיום ( -)MgבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

0.142

מנגן ( - )MnבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

אגד עטרות

17/10/2018

95.351

נתרן ( - )NaבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

7.033

זרחן ( - )PבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

18.072

גופרית ( - )SבICP-

אגד עטרות
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

17/10/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

6.403

סיליקון ( - )SiבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

0.241

סטרוניום ( - )SrבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

0.59

אבץ ( - )ZnבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

121

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

אגד עטרות

17/10/2018

<5

שמן מינרלי

אגד עטרות

17/10/2018

112

מוצקים מרחפים נדיפים

אגד עטרות

17/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

אגד עטרות

17/10/2018

8.06

הגבה ( )pHבשטח

אגד עטרות

17/10/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

אגד עטרות

17/10/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

אגד עטרות

28/10/2018

>5

-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

-

סריקת מתכות בICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

1.87

אלומיניום ( - )AlבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

0.707

בריום ( - )BaבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

257.777

סידן ( - )CaבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

28/10/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

0.124

נחושת ( - )CuבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

32.352

ברזל ( - )FeבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

45.945

אשלגן ( - )KבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

17.063

מגנזיום ( -)MgבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

0.292

מנגן ( - )MnבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

295.398

נתרן ( - )NaבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

16.299

זרחן ( - )PבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

10.412

גופרית ( - )SבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

2.695

סיליקון ( - )SiבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

0.547

סטרוניום ( - )SrבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

0.364

אבץ ( - )ZnבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

452

צח"בBOD-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

785

צח"כCOD-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

60

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

657

כלורידים ()Cl

בית חולים הדסה הר הצופים
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

28/10/2018

60

מוצקים מרחפים נדיפים

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

6.93

הגבה ( )pHבשטח

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

28/10/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

בית חולים הדסה הר הצופים

23/10/2018

<5

-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

-

סריקת מתכות בICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

0.389

אלומיניום ( - )AlבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

0.324

בורון ( - )BבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

0.105

בריום ( - )BaבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

62.42

סידן ( - )CaבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

0.132

נחושת ( - )CuבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

1.108

ברזל ( - )FeבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

40.141

אשלגן ( - )KבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

13.512

מגנזיום ( -)MgבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

0.056

מנגן ( - )MnבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

328.771

נתרן ( - )NaבICP-

בי"ח שערי צדק
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/10/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

7.632

זרחן ( - )PבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

8.801

גופרית ( - )SבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

1.501

סיליקון ( - )SiבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.030

סטרוניום ( - )SrבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

0.307

אבץ ( - )ZnבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

259

צח"בBOD-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

725

צח"כCOD-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

154

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

612

כלורידים ()Cl

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

154

מוצקים מרחפים נדיפים

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

6.75

הגבה ( )pHבשטח

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

בי"ח שערי צדק

23/10/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

בי"ח שערי צדק

08/10/2018

<5

-

אגד תלפיות

08/10/2018

-

סריקת מתכות בICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

0.53

אלומיניום ( - )AlבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

אגד תלפיות
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

08/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

0.05

בריום ( - )BaבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

24.366

סידן ( - )CaבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

0.71

נחושת ( - )CuבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

2.27

ברזל ( - )FeבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

25.107

אשלגן ( - )KבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

7.936

מגנזיום ( -)MgבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

0.035

מנגן ( - )MnבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

59.986

נתרן ( - )NaבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

10.515

זרחן ( - )PבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

11.871

גופרית ( - )SבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

1.635

סיליקון ( - )SiבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

0.09

סטרוניום ( - )SrבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

0.082

טיטניום ( - )TiבICP-

אגד תלפיות
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

08/10/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

0.906

אבץ ( - )ZnבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

106

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

אגד תלפיות

08/10/2018

<5

שמן מינרלי

אגד תלפיות

08/10/2018

106

מוצקים מרחפים נדיפים

אגד תלפיות

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

אגד תלפיות

08/10/2018

9.34

הגבה ( )pHבשטח

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

אגד תלפיות

08/10/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

אגד תלפיות

12/11/2018

<5

-

צ'מפיון

12/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

0.234

אלומיניום ( - )AlבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

6.356

בורון ( - )BבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

0.146

בריום ( - )BaבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

106.585

סידן ( - )CaבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

0.183

נחושת ( - )CuבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

20.226

ברזל ( - )FeבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

13.308

אשלגן ( - )KבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

צ'מפיון
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

17.918

מגנזיום ( -)MgבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

0.29

מנגן ( - )MnבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

צ'מפיון

12/11/2018

81.125

נתרן ( - )NaבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

9.126

זרחן ( - )PבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

4.109

גופרית ( - )SבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

6.373

סיליקון ( - )SiבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

0.291

סטרוניום ( - )SrבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

0.386

אבץ ( - )ZnבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

80

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

צ'מפיון

12/11/2018

8.5

שמן מינרלי

צ'מפיון

12/11/2018

80

מוצקים מרחפים נדיפים

צ'מפיון

12/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

צ'מפיון

12/11/2018

6.17

הגבה ( )pHבשטח

צ'מפיון

12/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

צ'מפיון

12/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

צ'מפיון

23/12/2018

309.98

-

סופר פרוייקט

23/12/2018

4470

צח"כCOD-

סופר פרוייקט

23/12/2018

1546

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

סופר פרוייקט
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/12/2018

556

שמנים ושומנים

סופר פרוייקט

23/12/2018

32.7

זרחן (כ)P-

סופר פרוייקט

23/12/2018

<0.05

כלור חופשי

סופר פרוייקט

23/12/2018

158.14

חנקן קלדהל (כ)N-

סופר פרוייקט

23/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סופר פרוייקט

23/12/2018

9.9

הגבה ( )pHבשטח

סופר פרוייקט

23/12/2018

153.448

-

ר.ס בשקביץ תבלינים

23/12/2018

4050

צח"כCOD-

ר.ס בשקביץ תבלינים

23/12/2018

563

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ר.ס בשקביץ תבלינים

23/12/2018

341

שמנים ושומנים

ר.ס בשקביץ תבלינים

23/12/2018

<0.10

זרחן (כ)P-

ר.ס בשקביץ תבלינים

23/12/2018

<0.05

כלור חופשי

ר.ס בשקביץ תבלינים

23/12/2018

7.42

חנקן קלדהל (כ)N-

ר.ס בשקביץ תבלינים

23/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

ר.ס בשקביץ תבלינים

23/12/2018

8.38

הגבה ( )pHבשטח

ר.ס בשקביץ תבלינים

12/11/2018

80

-

חיים לוי

12/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

חיים לוי

12/11/2018

3.748

אלומיניום ( - )AlבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

חיים לוי

12/11/2018

0.323

בורון ( - )BבICP-

חיים לוי

12/11/2018

0.805

בריום ( - )BaבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

חיים לוי

12/11/2018

95.542

סידן ( - )CaבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

חיים לוי
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

0.062

כרום ( - )CrבICP-

חיים לוי

12/11/2018

0.646

נחושת ( - )CuבICP-

חיים לוי

12/11/2018

19.8

ברזל ( - )FeבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

חיים לוי

12/11/2018

12.729

אשלגן ( - )KבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

חיים לוי

12/11/2018

13.645

מגנזיום ( -)MgבICP-

חיים לוי

12/11/2018

0.235

מנגן ( - )MnבICP-

חיים לוי

12/11/2018

0.041

מוליבדיום( - )M0בICP-

חיים לוי

12/11/2018

48.768

נתרן ( - )NaבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

חיים לוי

12/11/2018

15.729

זרחן ( - )PבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

חיים לוי

12/11/2018

8.335

גופרית ( - )SבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

חיים לוי

12/11/2018

9.551

סיליקון ( - )SiבICP-

חיים לוי

12/11/2018

0.057

בדיל ( - )SnבICP-

חיים לוי

12/11/2018

0.221

סטרוניום ( - )SrבICP-

חיים לוי

12/11/2018

0.173

טיטניום ( - )TiבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

חיים לוי

12/11/2018

1.529

אבץ ( - )ZnבICP-

חיים לוי

12/11/2018

461

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

חיים לוי

12/11/2018

<5

שמן מינרלי

חיים לוי

12/11/2018

381

מוצקים מרחפים נדיפים

חיים לוי

12/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

חיים לוי
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

7.25

הגבה ( )pHבשטח

חיים לוי

12/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

חיים לוי

12/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

חיים לוי

17/10/2018

157.454

נתרן ( - )NaבICP-

ליאב

17/10/2018

2370

צח"כCOD-

ליאב

17/10/2018

500

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ליאב

17/10/2018

233

שמנים ושומנים

ליאב

17/10/2018

282.06

כלורידים ()Cl

ליאב

17/10/2018

13.1

זרחן (כ)P-

ליאב

17/10/2018

72.73

חנקן קלדהל (כ)N-

ליאב

17/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

ליאב

17/10/2018

6.65

הגבה ( )pHבשטח

ליאב

11/11/2018

30.68

נתרן ( - )NaבICP-

עבאדי

11/11/2018

40

צח"כCOD-

עבאדי

11/11/2018

<5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

עבאדי

11/11/2018

<5

שמנים ושומנים

עבאדי

11/11/2018

47.12

כלורידים ()Cl

עבאדי

11/11/2018

<0.10

זרחן (כ)P-

עבאדי

11/11/2018

5.47

חנקן קלדהל (כ)N-

עבאדי

11/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

עבאדי

11/11/2018

6.56

הגבה ( )pHבשטח

עבאדי

23/12/2018

198.245

-

טחינה ירושלים

23/12/2018

675

צח"כCOD-

טחינה ירושלים

23/12/2018

131

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

טחינה ירושלים

23/12/2018

5.5

שמנים ושומנים

טחינה ירושלים

23/12/2018

2.75

זרחן (כ)P-

טחינה ירושלים
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/12/2018

<0.05

כלור חופשי

טחינה ירושלים

23/12/2018

20.93

חנקן קלדהל (כ)N-

טחינה ירושלים

23/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

טחינה ירושלים

23/12/2018

6.14

הגבה ( )pHבשטח

טחינה ירושלים

07/10/2018

82.215

נתרן ( - )NaבICP-

יקבי שמשון

07/10/2018

2130

צח"כCOD-

יקבי שמשון

07/10/2018

27

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

יקבי שמשון

07/10/2018

<5

שמנים ושומנים

יקבי שמשון

07/10/2018

105

כלורידים ()Cl

יקבי שמשון

07/10/2018

<0.5

סולפידים מומס

יקבי שמשון

07/10/2018

2.6

זרחן (כ)P-

יקבי שמשון

07/10/2018

19.47

חנקן קלדהל (כ)N-

יקבי שמשון

07/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

יקבי שמשון

07/10/2018

12.51

הגבה ( )pHבשטח

יקבי שמשון

16/10/2018

<5

-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

-

סריקת מתכות בICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

2.674

אלומיניום ( - )AlבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

0.506

בורון ( - )BבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

0.281

בריום ( - )BaבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

320.582

סידן ( - )CaבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

16/10/2018

0.074

נחושת ( - )CuבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

19.984

ברזל ( - )FeבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

67.758

אשלגן ( - )KבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

27.452

מגנזיום ( -)MgבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

0.877

מנגן ( - )MnבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

98.621

נתרן ( - )NaבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

5.196

זרחן ( - )PבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

26.414

גופרית ( - )SבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

17.724

סיליקון ( - )SiבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

0.565

סטרוניום ( - )SrבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

0.079

טיטניום ( - )TiבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

0.401

אבץ ( - )ZnבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

182

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<5

שמן מינרלי

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

182

מוצקים מרחפים נדיפים

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

6.6

הגבה ( )pHבשטח

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

16/10/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

16/10/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

הידראוליקה בתוך מרכז תחזוקה עיריית י-ם

07/10/2018

63.038

נתרן ( - )NaבICP-

מרכז הבשר 2001

07/10/2018

450

צח"כCOD-

מרכז הבשר 2001

07/10/2018

23

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מרכז הבשר 2001

07/10/2018

7.5

שמנים ושומנים

מרכז הבשר 2001

07/10/2018

118

כלורידים ()Cl

מרכז הבשר 2001

07/10/2018

6.15

זרחן (כ)P-

מרכז הבשר 2001

07/10/2018

51.08

חנקן קלדהל (כ)N-

מרכז הבשר 2001

07/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מרכז הבשר 2001

07/10/2018

6.73

הגבה ( )pHבשטח

מרכז הבשר 2001

17/12/2018

72.686

נתרן ( - )NaבICP-

קייטרינג נפלאות התזונה

17/12/2018

4000

צח"כCOD-

קייטרינג נפלאות התזונה

17/12/2018

278

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קייטרינג נפלאות התזונה

17/12/2018

7.5

שמנים ושומנים

קייטרינג נפלאות התזונה

17/12/2018

2.12

זרחן (כ)P-

קייטרינג נפלאות התזונה

17/12/2018

<0.05

כלור חופשי

קייטרינג נפלאות התזונה

17/12/2018

21.63

חנקן קלדהל (כ)N-

קייטרינג נפלאות התזונה

17/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קייטרינג נפלאות התזונה

17/12/2018

6.84

הגבה ( )pHבשטח

קייטרינג נפלאות התזונה

17/12/2018

220.006

נתרן ( - )NaבICP-

קייטרינג תמר

17/12/2018

2700

צח"כCOD-

קייטרינג תמר

17/12/2018

685

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קייטרינג תמר

17/12/2018

41.5

שמנים ושומנים

קייטרינג תמר

17/12/2018

26.6

זרחן (כ)P-

קייטרינג תמר

17/12/2018

0.54

כלור חופשי

קייטרינג תמר
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

17/12/2018

70

חנקן קלדהל (כ)N-

קייטרינג תמר

17/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קייטרינג תמר

17/12/2018

5.73

הגבה ( )pHבשטח

קייטרינג תמר

04/10/2018

80.877

נתרן ( - )NaבICP-

קונדטורית ברמן

04/10/2018

2445

צח"כCOD-

קונדטורית ברמן

04/10/2018

224

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קונדטורית ברמן

04/10/2018

17

שמנים ושומנים

קונדטורית ברמן

04/10/2018

137.3

כלורידים ()Cl

קונדטורית ברמן

04/10/2018

2.1

זרחן (כ)P-

קונדטורית ברמן

04/10/2018

31.12

חנקן קלדהל (כ)N-

קונדטורית ברמן

04/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קונדטורית ברמן

04/10/2018

6.65

הגבה ( )pHבשטח

קונדטורית ברמן

12/11/2018

75.093

נתרן ( - )NaבICP-

אינגליש קייק

12/11/2018

7740

צח"כCOD-

אינגליש קייק

12/11/2018

2453

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

אינגליש קייק

12/11/2018

115.5

שמנים ושומנים

אינגליש קייק

12/11/2018

205.05

כלורידים ()Cl

אינגליש קייק

12/11/2018

8.3

זרחן (כ)P-

אינגליש קייק

12/11/2018

70.78

חנקן קלדהל (כ)N-

אינגליש קייק

12/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

אינגליש קייק

12/11/2018

6.45

הגבה ( )pHבשטח

אינגליש קייק

22/11/2018

<5

-

זמיר

22/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

זמיר

22/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

זמיר

22/11/2018

0.315

אלומיניום ( - )AlבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

זמיר
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

22/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

זמיר

22/11/2018

0.202

בריום ( - )BaבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

זמיר

22/11/2018

55.618

סידן ( - )CaבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

זמיר

22/11/2018

0.07

נחושת ( - )CuבICP-

זמיר

22/11/2018

1.65

ברזל ( - )FeבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

זמיר

22/11/2018

43.662

אשלגן ( - )KבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

זמיר

22/11/2018

10.5

מגנזיום ( -)MgבICP-

זמיר

22/11/2018

0.084

מנגן ( - )MnבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

זמיר

22/11/2018

95.526

נתרן ( - )NaבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

זמיר

22/11/2018

12.408

זרחן ( - )PבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

זמיר

22/11/2018

23.062

גופרית ( - )SבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

זמיר

22/11/2018

<1.000

סיליקון ( - )SiבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

זמיר

22/11/2018

0.1

סטרוניום ( - )SrבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

זמיר
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

22/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

זמיר

22/11/2018

0.622

אבץ ( - )ZnבICP-

זמיר

22/11/2018

752

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

זמיר

22/11/2018

30

שמן מינרלי

זמיר

22/11/2018

752

מוצקים מרחפים נדיפים

זמיר

22/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

זמיר

22/11/2018

7.29

הגבה ( )pHבשטח

זמיר

22/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

זמיר

22/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

זמיר

16/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

16/12/2018

82.741

נתרן ( - )NaבICP-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

16/12/2018

883

צח"בBOD-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

16/12/2018

1520

צח"כCOD-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

16/12/2018

139

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

16/12/2018

60

שמנים ושומנים

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

16/12/2018

<0.05

כלור חופשי

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

16/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

16/12/2018

5.35

הגבה ( )pHבשטח

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

19/11/2018

142.212

נתרן ( - )NaבICP-

עוף ירושלים נקניקים

19/11/2018

520

צח"כCOD-

עוף ירושלים נקניקים

19/11/2018

6

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

עוף ירושלים נקניקים

19/11/2018

<5

שמנים ושומנים

עוף ירושלים נקניקים

19/11/2018

13.6

זרחן (כ)P-

עוף ירושלים נקניקים

19/11/2018

<0.05

כלור חופשי

עוף ירושלים נקניקים

19/11/2018

105.07

חנקן קלדהל (כ)N-

עוף ירושלים נקניקים

19/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

עוף ירושלים נקניקים
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

19/11/2018

7.5

הגבה ( )pHבשטח

עוף ירושלים נקניקים

13/11/2018

39.419

נתרן ( - )NaבICP-

אולמי פביליון

13/11/2018

210

צח"כCOD-

אולמי פביליון

13/11/2018

12

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

אולמי פביליון

13/11/2018

<5

שמנים ושומנים

אולמי פביליון

13/11/2018

61

כלורידים ()Cl

אולמי פביליון

13/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

אולמי פביליון

13/11/2018

7.22

הגבה ( )pHבשטח

אולמי פביליון

12/11/2018

0.465

בורון ( - )BבICP-

בית הורים מוזס

12/11/2018

59.598

נתרן ( - )NaבICP-

בית הורים מוזס

12/11/2018

123

צח"בBOD-

בית הורים מוזס

12/11/2018

450

צח"כCOD-

בית הורים מוזס

12/11/2018

85

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

בית הורים מוזס

12/11/2018

<5

שמנים ושומנים

בית הורים מוזס

12/11/2018

95.86

כלורידים ()Cl

בית הורים מוזס

12/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

בית הורים מוזס

12/11/2018

6.94

הגבה ( )pHבשטח

בית הורים מוזס

21/10/2018

0.365

בורון ( - )BבICP-

בית באייר

21/10/2018

90.049

נתרן ( - )NaבICP-

בית באייר

21/10/2018

807

צח"בBOD-

בית באייר

21/10/2018

2250

צח"כCOD-

בית באייר

21/10/2018

164

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

בית באייר

21/10/2018

23.5

שמנים ושומנים

בית באייר

21/10/2018

183

כלורידים ()Cl

בית באייר

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

בית באייר

21/10/2018

6.06

הגבה ( )pHבשטח

בית באייר
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/10/2018

0.317

בורון ( - )BבICP-

בית ברט

03/10/2018

113.946

נתרן ( - )NaבICP-

בית ברט

03/10/2018

187

צח"בBOD-

בית ברט

03/10/2018

380

צח"כCOD-

בית ברט

03/10/2018

78

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

בית ברט

03/10/2018

19

שמנים ושומנים

בית ברט

03/10/2018

122.75

כלורידים ()Cl

בית ברט

03/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

בית ברט

03/10/2018

8.57

הגבה ( )pHבשטח

בית ברט

21/10/2018

0.336

בורון ( - )BבICP-

נווה עמית

21/10/2018

63.414

נתרן ( - )NaבICP-

נווה עמית

21/10/2018

852

צח"בBOD-

נווה עמית

21/10/2018

2430

צח"כCOD-

נווה עמית

21/10/2018

414

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

נווה עמית

21/10/2018

68

שמנים ושומנים

נווה עמית

21/10/2018

107.62

כלורידים ()Cl

נווה עמית

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

נווה עמית

21/10/2018

6.48

הגבה ( )pHבשטח

נווה עמית

03/10/2018

0.353

בורון ( - )BבICP-

נופי קטמון

03/10/2018

51.205

נתרן ( - )NaבICP-

נופי קטמון

03/10/2018

899

צח"בBOD-

נופי קטמון

03/10/2018

1800

צח"כCOD-

נופי קטמון

03/10/2018

258

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

נופי קטמון

03/10/2018

191

שמנים ושומנים

נופי קטמון

03/10/2018

60.1

כלורידים ()Cl

נופי קטמון

03/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

נופי קטמון
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/10/2018

6.92

הגבה ( )pHבשטח

נופי קטמון

21/10/2018

0.351

בורון ( - )BבICP-

נווה שמחה

21/10/2018

198.022

נתרן ( - )NaבICP-

נווה שמחה

21/10/2018

612

צח"בBOD-

נווה שמחה

21/10/2018

1275

צח"כCOD-

נווה שמחה

21/10/2018

44

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

נווה שמחה

21/10/2018

6.5

שמנים ושומנים

נווה שמחה

21/10/2018

235.88

כלורידים ()Cl

נווה שמחה

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

נווה שמחה

21/10/2018

6.85

הגבה ( )pHבשטח

נווה שמחה

21/10/2018

0.373

בורון ( - )BבICP-

רמת תמיר

21/10/2018

117.706

נתרן ( - )NaבICP-

רמת תמיר

21/10/2018

416

צח"בBOD-

רמת תמיר

21/10/2018

1100

צח"כCOD-

רמת תמיר

21/10/2018

532

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

רמת תמיר

21/10/2018

17

שמנים ושומנים

רמת תמיר

21/10/2018

98.78

כלורידים ()Cl

רמת תמיר

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

רמת תמיר

21/10/2018

5.79

הגבה ( )pHבשטח

רמת תמיר

04/12/2018

0.3

בורון ( - )BבICP-

הספרדי ע"ש רוחלין

04/12/2018

44.547

נתרן ( - )NaבICP-

הספרדי ע"ש רוחלין

04/12/2018

108

צח"בBOD-

הספרדי ע"ש רוחלין

04/12/2018

395

צח"כCOD-

הספרדי ע"ש רוחלין

04/12/2018

46

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

הספרדי ע"ש רוחלין

04/12/2018

75

שמנים ושומנים

הספרדי ע"ש רוחלין

04/12/2018

78

כלורידים ()Cl

הספרדי ע"ש רוחלין
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

04/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

הספרדי ע"ש רוחלין

04/12/2018

6.76

הגבה ( )pHבשטח

הספרדי ע"ש רוחלין

18/11/2018

94.115

נתרן ( - )NaבICP-

קניון מלחה ירושלים

18/11/2018

1630

צח"כCOD-

קניון מלחה ירושלים

18/11/2018

503

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קניון מלחה ירושלים

18/11/2018

338

שמנים ושומנים

קניון מלחה ירושלים

18/11/2018

<0.05

כלור חופשי

קניון מלחה ירושלים

18/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קניון מלחה ירושלים

18/11/2018

6.49

הגבה ( )pHבשטח

קניון מלחה ירושלים

03/12/2018

<5

-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

-

סריקת מתכות בICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

0.258

אלומיניום ( - )AlבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

0.389

בורון ( - )BבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.030

בריום ( - )BaבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

34.191

סידן ( - )CaבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

0.044

נחושת ( - )CuבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

0.807

ברזל ( - )FeבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

64.794

אשלגן ( - )KבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

4.869

מגנזיום ( -)MgבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

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 רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

03/12/2018

0.034

מנגן ( - )MnבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

1767.71

נתרן ( - )NaבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

7.533

זרחן ( - )PבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

10.658

גופרית ( - )SבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

1.104

סיליקון ( - )SiבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

0.187

סטרוניום ( - )SrבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

0.175

אבץ ( - )ZnבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

309

צח"בBOD-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

720

צח"כCOD-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

537

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

3301

כלורידים ()Cl

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

537

מוצקים מרחפים נדיפים

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

7.45

הגבה ( )pHבשטח

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

03/12/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

בית חולים הדסה עין כרם

15/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

מושב זקנים מאוחד

15/11/2018

53.492

נתרן ( - )NaבICP-

מושב זקנים מאוחד

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 רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

15/11/2018

162

צח"בBOD-

מושב זקנים מאוחד

15/11/2018

415

צח"כCOD-

מושב זקנים מאוחד

15/11/2018

111

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מושב זקנים מאוחד

15/11/2018

20.5

שמנים ושומנים

מושב זקנים מאוחד

15/11/2018

<0.05

כלור חופשי

מושב זקנים מאוחד

15/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מושב זקנים מאוחד

15/11/2018

7.12

הגבה ( )pHבשטח

מושב זקנים מאוחד

21/10/2018

0.33

בורון ( - )BבICP-

שומרי החומות

21/10/2018

85.971

נתרן ( - )NaבICP-

שומרי החומות

21/10/2018

626

צח"בBOD-

שומרי החומות

21/10/2018

1530

צח"כCOD-

שומרי החומות

21/10/2018

200

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

שומרי החומות

21/10/2018

141.5

שמנים ושומנים

שומרי החומות

21/10/2018

156.5

כלורידים ()Cl

שומרי החומות

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

שומרי החומות

21/10/2018

6.08

הגבה ( )pHבשטח

שומרי החומות

03/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

בית אליסיה

03/10/2018

70.891

נתרן ( - )NaבICP-

בית אליסיה

03/10/2018

345

צח"בBOD-

בית אליסיה

03/10/2018

740

צח"כCOD-

בית אליסיה

03/10/2018

60

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

בית אליסיה

03/10/2018

<5

שמנים ושומנים

בית אליסיה

03/10/2018

82.89

כלורידים ()Cl

בית אליסיה

03/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

בית אליסיה

03/10/2018

6.33

הגבה ( )pHבשטח

בית אליסיה

16/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

מלון יהודה
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

16/10/2018

47.393

נתרן ( - )NaבICP-

מלון יהודה

16/10/2018

70

צח"בBOD-

מלון יהודה

16/10/2018

180

צח"כCOD-

מלון יהודה

16/10/2018

<5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מלון יהודה

16/10/2018

28

שמנים ושומנים

מלון יהודה

16/10/2018

89.72

כלורידים ()Cl

מלון יהודה

16/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מלון יהודה

16/10/2018

7.15

הגבה ( )pHבשטח

מלון יהודה

04/10/2018

0.317

בורון ( - )BבICP-

אכסנית נוער ובית הארחה ע"ש רבין

04/10/2018

46.416

נתרן ( - )NaבICP-

אכסנית נוער ובית הארחה ע"ש רבין

04/10/2018

66

צח"בBOD-

אכסנית נוער ובית הארחה ע"ש רבין

04/10/2018

185

צח"כCOD-

אכסנית נוער ובית הארחה ע"ש רבין

04/10/2018

77

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

אכסנית נוער ובית הארחה ע"ש רבין

04/10/2018

<5

שמנים ושומנים

אכסנית נוער ובית הארחה ע"ש רבין

04/10/2018

93.93

כלורידים ()Cl

אכסנית נוער ובית הארחה ע"ש רבין

04/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

אכסנית נוער ובית הארחה ע"ש רבין

04/10/2018

6.98

הגבה ( )pHבשטח

אכסנית נוער ובית הארחה ע"ש רבין

18/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוטי

18/10/2018

39.445

נתרן ( - )NaבICP-

סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוטי

18/10/2018

17

צח"בBOD-

סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוטי

18/10/2018

100

צח"כCOD-

סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוטי

18/10/2018

<5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוטי

18/10/2018

12

שמנים ושומנים

סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוטי

18/10/2018

74.25

כלורידים ()Cl

סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוטי

18/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוטי

18/10/2018

7.03

הגבה ( )pHבשטח

סנט אנדריוס  -בית ההארחה הסקוטי
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

24/10/2018

36

-

יעד האומן

24/10/2018

-

סריקת מתכות בICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

יעד האומן

24/10/2018

2.107

אלומיניום ( - )AlבICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

יעד האומן

24/10/2018

0.388

בורון ( - )BבICP-

יעד האומן

24/10/2018

0.682

בריום ( - )BaבICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

יעד האומן

24/10/2018

275.508

סידן ( - )CaבICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

יעד האומן

24/10/2018

0.047

כרום ( - )CrבICP-

יעד האומן

24/10/2018

0.446

נחושת ( - )CuבICP-

יעד האומן

24/10/2018

13.321

ברזל ( - )FeבICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

יעד האומן

24/10/2018

8.819

אשלגן ( - )KבICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

יעד האומן

24/10/2018

15.195

מגנזיום ( -)MgבICP-

יעד האומן

24/10/2018

0.344

מנגן ( - )MnבICP-

יעד האומן

24/10/2018

0.054

מוליבדיום( - )M0בICP-

יעד האומן

24/10/2018

86.916

נתרן ( - )NaבICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

יעד האומן

24/10/2018

2.396

זרחן ( - )PבICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

יעד האומן

24/10/2018

20.27

גופרית ( - )SבICP-

יעד האומן

24/10/2018

0.079

אנטימון ( - )SbבICP-

יעד האומן
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

24/10/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

יעד האומן

24/10/2018

7.199

סיליקון ( - )SiבICP-

יעד האומן

24/10/2018

0.071

בדיל ( - )SnבICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.030

סטרוניום ( - )SrבICP-

יעד האומן

24/10/2018

0.065

טיטניום ( - )TiבICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

יעד האומן

24/10/2018

0.663

אבץ ( - )ZnבICP-

יעד האומן

24/10/2018

108

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

יעד האומן

24/10/2018

<5

שמן מינרלי

יעד האומן

24/10/2018

72

מוצקים מרחפים נדיפים

יעד האומן

24/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

יעד האומן

24/10/2018

7.84

הגבה ( )pHבשטח

יעד האומן

24/10/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

יעד האומן

24/10/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

יעד האומן

18/10/2018

<5

-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

-

סריקת מתכות בICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

0.788

אלומיניום ( - )AlבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

0.363

בורון ( - )BבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

0.733

בריום ( - )BaבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

58.984

סידן ( - )CaבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

18/10/2018

0.305

נחושת ( - )CuבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

6.068

ברזל ( - )FeבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

5.902

אשלגן ( - )KבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

9.988

מגנזיום ( -)MgבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

0.158

מנגן ( - )MnבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

54.678

נתרן ( - )NaבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.500

זרחן ( - )PבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

8.062

גופרית ( - )SבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

3.31

סיליקון ( - )SiבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

0.059

בדיל ( - )SnבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

0.228

סטרוניום ( - )SrבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

0.256

אבץ ( - )ZnבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

33

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<5

שמן מינרלי

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

33

מוצקים מרחפים נדיפים

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

7.13

הגבה ( )pHבשטח

סופרטנל קאר ספא  -חדש
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

18/10/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

18/10/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

סופרטנל קאר ספא  -חדש

21/10/2018

20

-

פינוקוטו

21/10/2018

-

סריקת מתכות בICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

0.661

אלומיניום ( - )AlבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

0.344

בורון ( - )BבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

0.383

בריום ( - )BaבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

63.184

סידן ( - )CaבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

0.346

נחושת ( - )CuבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

6.57

ברזל ( - )FeבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

27.257

אשלגן ( - )KבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

13.674

מגנזיום ( -)MgבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

0.161

מנגן ( - )MnבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

0.031

מוליבדיום( - )M0בICP-

פינוקוטו

21/10/2018

73.046

נתרן ( - )NaבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

3.511

זרחן ( - )PבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

פינוקוטו
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/10/2018

19.127

גופרית ( - )SבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

4.248

סיליקון ( - )SiבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

0.207

סטרוניום ( - )SrבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

0.239

אבץ ( - )ZnבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

74

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

פינוקוטו

21/10/2018

<5

שמן מינרלי

פינוקוטו

21/10/2018

54

מוצקים מרחפים נדיפים

פינוקוטו

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פינוקוטו

21/10/2018

8.2

הגבה ( )pHבשטח

פינוקוטו

21/10/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

פינוקוטו

21/10/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

פינוקוטו

18/10/2018

606

-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

-

סריקת מתכות בICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

6.837

אלומיניום ( - )AlבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

0.395

בורון ( - )BבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

1.933

בריום ( - )BaבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

163.383

סידן ( - )CaבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

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 רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

18/10/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

0.131

כרום ( - )CrבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

1.971

נחושת ( - )CuבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

48.005

ברזל ( - )FeבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

15.634

אשלגן ( - )KבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

26.579

מגנזיום ( -)MgבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

0.511

מנגן ( - )MnבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

0.074

מוליבדיום( - )M0בICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

79.133

נתרן ( - )NaבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

0.054

ניקל ( - )NiבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

8.187

זרחן ( - )PבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

0.05

עופרת ( - )PbבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

15.947

גופרית ( - )SבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

0.114

אנטימון ( - )SbבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

7.349

סיליקון ( - )SiבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

0.38

בדיל ( - )SnבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

0.363

סטרוניום ( - )SrבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

0.285

טיטניום ( - )TiבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

1.509

אבץ ( - )ZnבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

1086

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

<5

שמן מינרלי

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

480

מוצקים מרחפים נדיפים

דלק האומן רכב נוצץ
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

18/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

-

הגבה ( )pHבשטח

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

18/10/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

דלק האומן רכב נוצץ

21/11/2018

22

-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

3.289

אלומיניום ( - )AlבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

0.3

בורון ( - )BבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

0.772

בריום ( - )BaבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

85.143

סידן ( - )CaבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

0.069

כרום ( - )CrבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

0.833

נחושת ( - )CuבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

24.052

ברזל ( - )FeבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

12.989

אשלגן ( - )KבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

9.848

מגנזיום ( -)MgבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

0.269

מנגן ( - )MnבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

0.046

מוליבדיום( - )M0בICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

79.87

נתרן ( - )NaבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

שטיפת בית צפפה
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/11/2018

23.095

זרחן ( - )PבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

564.255

גופרית ( - )SבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

0.051

אנטימון ( - )SbבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

7.821

סיליקון ( - )SiבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

0.207

בדיל ( - )SnבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

0.148

סטרוניום ( - )SrבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

0.178

טיטניום ( - )TiבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

1.112

אבץ ( - )ZnבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

75

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<5

שמן מינרלי

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

53

מוצקים מרחפים נדיפים

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

7.22

הגבה ( )pHבשטח

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

שטיפת בית צפפה

21/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

שטיפת בית צפפה

08/10/2018

37.551

נתרן ( - )NaבICP-

מרקש

08/10/2018

75

צח"כCOD-

מרקש

08/10/2018

29

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מרקש

08/10/2018

<5

שמנים ושומנים

מרקש

08/10/2018

71

כלורידים ()Cl

מרקש

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מרקש

08/10/2018

6.86

הגבה ( )pHבשטח

מרקש

08/10/2018

39.614

נתרן ( - )NaבICP-

הולי בייגל
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

08/10/2018

790

צח"כCOD-

הולי בייגל

08/10/2018

8.5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

הולי בייגל

08/10/2018

<5

שמנים ושומנים

הולי בייגל

08/10/2018

79

כלורידים ()Cl

הולי בייגל

08/10/2018

0.85

זרחן (כ)P-

הולי בייגל

08/10/2018

2.68

חנקן קלדהל (כ)N-

הולי בייגל

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

הולי בייגל

08/10/2018

7.05

הגבה ( )pHבשטח

הולי בייגל

19/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

גן החיות

19/12/2018

84.748

נתרן ( - )NaבICP-

גן החיות

19/12/2018

490

צח"כCOD-

גן החיות

19/12/2018

65

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

גן החיות

19/12/2018

190

כלורידים ()Cl

גן החיות

19/12/2018

7.6

זרחן (כ)P-

גן החיות

19/12/2018

53.85

חנקן קלדהל (כ)N-

גן החיות

19/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

גן החיות

19/12/2018

7.28

הגבה ( )pHבשטח

גן החיות

30/12/2018

108.389

-

קייטרינג בית ישראל

30/12/2018

1360

צח"כCOD-

קייטרינג בית ישראל

30/12/2018

263

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קייטרינג בית ישראל

30/12/2018

53.5

שמנים ושומנים

קייטרינג בית ישראל

30/12/2018

129

כלורידים ()Cl

קייטרינג בית ישראל

30/12/2018

13.9

זרחן (כ)P-

קייטרינג בית ישראל

30/12/2018

54.74

חנקן קלדהל (כ)N-

קייטרינג בית ישראל

30/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קייטרינג בית ישראל

30/12/2018

5.85

הגבה ( )pHבשטח

קייטרינג בית ישראל
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/11/2018

130.168

נתרן ( - )NaבICP-

קניון הפסגה

21/11/2018

785

צח"כCOD-

קניון הפסגה

21/11/2018

181

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קניון הפסגה

21/11/2018

6.5

שמנים ושומנים

קניון הפסגה

21/11/2018

<0.05

כלור חופשי

קניון הפסגה

21/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קניון הפסגה

21/11/2018

7.04

הגבה ( )pHבשטח

קניון הפסגה

26/12/2018

74.705

נתרן ( - )NaבICP-

שערי העיר

26/12/2018

810

צח"כCOD-

שערי העיר

26/12/2018

212

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

שערי העיר

26/12/2018

15.5

שמנים ושומנים

שערי העיר

26/12/2018

<0.05

כלור חופשי

שערי העיר

26/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

שערי העיר

26/12/2018

6.85

הגבה ( )pHבשטח

שערי העיר

19/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

מכבסות צימברג

19/11/2018

191.959

נתרן ( - )NaבICP-

מכבסות צימברג

19/11/2018

610

צח"כCOD-

מכבסות צימברג

19/11/2018

30.5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מכבסות צימברג

19/11/2018

<0.5

סולפידים מומס

מכבסות צימברג

19/11/2018

<0.05

כלור חופשי

מכבסות צימברג

19/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מכבסות צימברג

19/11/2018

9.5

הגבה ( )pHבשטח

מכבסות צימברג

07/10/2018

842.826

נתרן ( - )NaבICP-

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

07/10/2018

960

צח"בBOD-

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

07/10/2018

1700

צח"כCOD-

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

07/10/2018

110

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

07/10/2018

34

שמנים ושומנים

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

07/10/2018

1177

כלורידים ()Cl

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

07/10/2018

1.71

סולפידים מומס

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

07/10/2018

14.1

זרחן (כ)P-

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

07/10/2018

71.02

חנקן קלדהל (כ)N-

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

07/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

07/10/2018

6.73

הגבה ( )pHבשטח

רוזנ'רים פ.ש .שפכי תעשייה

09/10/2018

320.818

נתרן ( - )NaבICP-

קייטרינג בר קל

09/10/2018

2160

צח"כCOD-

קייטרינג בר קל

09/10/2018

156

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קייטרינג בר קל

09/10/2018

<5

שמנים ושומנים

קייטרינג בר קל

09/10/2018

561

כלורידים ()Cl

קייטרינג בר קל

09/10/2018

24

זרחן (כ)P-

קייטרינג בר קל

09/10/2018

81.92

חנקן קלדהל (כ)N-

קייטרינג בר קל

09/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קייטרינג בר קל

09/10/2018

4.39

הגבה ( )pHבשטח

קייטרינג בר קל

21/11/2018

38

-

רכבת קלה

21/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

0.959

אלומיניום ( - )AlבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

0.139

בריום ( - )BaבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

75.568

סידן ( - )CaבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

רכבת קלה
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

0.356

נחושת ( - )CuבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

4.384

ברזל ( - )FeבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

48.816

אשלגן ( - )KבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

16.932

מגנזיום ( -)MgבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

0.202

מנגן ( - )MnבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

רכבת קלה

21/11/2018

75.7

נתרן ( - )NaבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

20.462

זרחן ( - )PבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

23.248

גופרית ( - )SבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

1.489

סיליקון ( - )SiבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

0.164

סטרוניום ( - )SrבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

1.1

אבץ ( - )ZnבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

1134

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

רכבת קלה

21/11/2018

<5

שמן מינרלי

רכבת קלה

21/11/2018

1096

מוצקים מרחפים נדיפים

רכבת קלה
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

רכבת קלה

21/11/2018

8.58

הגבה ( )pHבשטח

רכבת קלה

21/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

רכבת קלה

21/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

רכבת קלה

07/11/2018

18

-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

1.88

אלומיניום ( - )AlבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

0.813

בריום ( - )BaבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

91.851

סידן ( - )CaבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

0.054

כרום ( - )CrבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

0.681

נחושת ( - )CuבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

19.628

ברזל ( - )FeבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

5.64

אשלגן ( - )KבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

13.186

מגנזיום ( -)MgבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

0.404

מנגן ( - )MnבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

0.063

מוליבדיום( - )M0בICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

47.84

נתרן ( - )NaבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

שטיפת פז קניון הראל
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

07/11/2018

2.408

זרחן ( - )PבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

10.075

גופרית ( - )SבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

7.877

סיליקון ( - )SiבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

0.137

בדיל ( - )SnבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

0.205

סטרוניום ( - )SrבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

0.081

טיטניום ( - )TiבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

2.583

אבץ ( - )ZnבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

90

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<5

שמן מינרלי

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

72

מוצקים מרחפים נדיפים

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

6.71

הגבה ( )pHבשטח

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

שטיפת פז קניון הראל

07/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

שטיפת פז קניון הראל

08/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

08/10/2018

36.253

נתרן ( - )NaבICP-

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

08/10/2018

17

צח"בBOD-

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

08/10/2018

120

צח"כCOD-

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

08/10/2018

15

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

08/10/2018

<5

שמנים ושומנים

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

08/10/2018

66

כלורידים ()Cl

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

למלון פרימה רויאל  -מנדלה
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

08/10/2018

7.47

הגבה ( )pHבשטח

למלון פרימה רויאל  -מנדלה

13/11/2018

18

-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

0.523

אלומיניום ( - )AlבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

0.308

בורון ( - )BבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

0.83

בריום ( - )BaבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

43.395

סידן ( - )CaבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

0.213

נחושת ( - )CuבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

3.604

ברזל ( - )FeבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

2.833

אשלגן ( - )KבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

6.414

מגנזיום ( -)MgבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

0.05

מנגן ( - )MnבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

38.221

נתרן ( - )NaבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

0.976

זרחן ( - )PבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

5.975

גופרית ( - )SבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

13/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

1.002

סיליקון ( - )SiבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

0.05

בדיל ( - )SnבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

0.088

סטרוניום ( - )SrבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

0.056

טיטניום ( - )TiבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

0.952

אבץ ( - )ZnבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

54

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<5

שמן מינרלי

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

36

מוצקים מרחפים נדיפים

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

7.27

הגבה ( )pHבשטח

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

13/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

פז תלפיות  -תחנת רחיצה

24/10/2018

430

צח"כCOD-

דלק תלפיות מזרח

24/10/2018

<5

שמן מינרלי

דלק תלפיות מזרח

24/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דלק תלפיות מזרח

24/10/2018

7.36

הגבה ( )pHבשטח

דלק תלפיות מזרח

21/11/2018

690

צח"כCOD-

סמדר

21/11/2018

26

שמן מינרלי

סמדר

21/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סמדר

21/11/2018

7.01

הגבה ( )pHבשטח

סמדר

13/11/2018

755

צח"כCOD-

פז  -איתן נחמיה

13/11/2018

<5

שמן מינרלי

פז  -איתן נחמיה

13/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז  -איתן נחמיה
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

13/11/2018

8.53

הגבה ( )pHבשטח

פז  -איתן נחמיה

18/10/2018

505

צח"כCOD-

דור אלון אגד תלפיות

18/10/2018

<5

שמן מינרלי

דור אלון אגד תלפיות

18/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דור אלון אגד תלפיות

18/10/2018

7.57

הגבה ( )pHבשטח

דור אלון אגד תלפיות

25/10/2018

610

צח"כCOD-

דור אלון סחרוב

25/10/2018

7.5

שמן מינרלי

דור אלון סחרוב

25/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דור אלון סחרוב

25/10/2018

8.7

הגבה ( )pHבשטח

דור אלון סחרוב

24/10/2018

4500

צח"כCOD-

דור אלון רמת רחל

24/10/2018

32

שמן מינרלי

דור אלון רמת רחל

24/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דור אלון רמת רחל

24/10/2018

9.11

הגבה ( )pHבשטח

דור אלון רמת רחל

08/10/2018

1140

צח"כCOD-

דלק אורנים

08/10/2018

<5

שמן מינרלי

דלק אורנים

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דלק אורנים

08/10/2018

7.48

הגבה ( )pHבשטח

דלק אורנים

03/10/2018

390

צח"כCOD-

דלק ניות בע"מ

03/10/2018

5

שמן מינרלי

דלק ניות בע"מ

03/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דלק ניות בע"מ

03/10/2018

6.88

הגבה ( )pHבשטח

דלק ניות בע"מ

18/10/2018

1470

צח"כCOD-

עיר שלם

18/10/2018

<5

שמן מינרלי

עיר שלם

18/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

עיר שלם

18/10/2018

7.3

הגבה ( )pHבשטח

עיר שלם

24/10/2018

1000

צח"כCOD-

דלק תלפיות הסדנא
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

24/10/2018

<5

שמן מינרלי

דלק תלפיות הסדנא

24/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דלק תלפיות הסדנא

24/10/2018

7.17

הגבה ( )pHבשטח

דלק תלפיות הסדנא

07/10/2018

320

צח"כCOD-

הר תמיר

07/10/2018

<5

שמן מינרלי

הר תמיר

07/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

הר תמיר

07/10/2018

7.1

הגבה ( )pHבשטח

הר תמיר

04/12/2018

36

צח"כCOD-

טן ירושלים

04/12/2018

<5

שמן מינרלי

טן ירושלים

04/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

טן ירושלים

04/12/2018

7.9

הגבה ( )pHבשטח

טן ירושלים

18/10/2018

390

צח"כCOD-

סונול ברעם

18/10/2018

<5

שמן מינרלי

סונול ברעם

18/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סונול ברעם

18/10/2018

7.05

הגבה ( )pHבשטח

סונול ברעם

21/10/2018

215

צח"כCOD-

פז תלפיות

21/10/2018

<5

שמן מינרלי

פז תלפיות

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז תלפיות

21/10/2018

7.37

הגבה ( )pHבשטח

פז תלפיות

29/10/2018

135

צח"כCOD-

סונול גינות סחרוב

29/10/2018

<5

שמן מינרלי

סונול גינות סחרוב

29/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סונול גינות סחרוב

29/10/2018

7.93

הגבה ( )pHבשטח

סונול גינות סחרוב

21/10/2018

450

צח"כCOD-

סונול גן הפעמון

21/10/2018

<5

שמן מינרלי

סונול גן הפעמון

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סונול גן הפעמון
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/10/2018

7.5

הגבה ( )pHבשטח

סונול גן הפעמון

25/10/2018

250

צח"כCOD-

סונול המלמד

25/10/2018

<5

שמן מינרלי

סונול המלמד

25/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סונול המלמד

25/10/2018

7

הגבה ( )pHבשטח

סונול המלמד

26/12/2018

1030

צח"כCOD-

סונול מלחה

26/12/2018

9.5

שמן מינרלי

סונול מלחה

26/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סונול מלחה

26/12/2018

9.3

הגבה ( )pHבשטח

סונול מלחה

21/10/2018

340

צח"כCOD-

סונול שער הדרום

21/10/2018

<5

שמן מינרלי

סונול שער הדרום

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סונול שער הדרום

21/10/2018

6.8

הגבה ( )pHבשטח

סונול שער הדרום

15/11/2018

120

צח"כCOD-

פז אלנבי

15/11/2018

<5

שמן מינרלי

פז אלנבי

15/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז אלנבי

15/11/2018

6.9

הגבה ( )pHבשטח

פז אלנבי

25/10/2018

450

צח"כCOD-

פז גבעת שאול  -תחנת דלק

25/10/2018

7.5

שמן מינרלי

פז גבעת שאול  -תחנת דלק

25/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז גבעת שאול  -תחנת דלק

25/10/2018

6.97

הגבה ( )pHבשטח

פז גבעת שאול  -תחנת דלק

16/10/2018

148

צח"כCOD-

פז דניה

16/10/2018

<5

שמן מינרלי

פז דניה

16/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז דניה

16/10/2018

7

הגבה ( )pHבשטח

פז דניה

29/10/2018

180

צח"כCOD-

פז העשור

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 רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

29/10/2018

<5

שמן מינרלי

פז העשור

29/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז העשור

29/10/2018

6.84

הגבה ( )pHבשטח

פז העשור

21/11/2018

75

צח"כCOD-

פז מוזאון ישראל

21/11/2018

<5

שמן מינרלי

פז מוזאון ישראל

21/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז מוזאון ישראל

21/11/2018

7.2

הגבה ( )pHבשטח

פז מוזאון ישראל

22/11/2018

130

צח"כCOD-

פי גלילות

22/11/2018

<5

שמן מינרלי

פי גלילות

22/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פי גלילות

22/11/2018

6.8

הגבה ( )pHבשטח

פי גלילות

18/10/2018

40

צח"כCOD-

פז גילה

18/10/2018

<5

שמן מינרלי

פז גילה

18/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז גילה

18/10/2018

7.6

הגבה ( )pHבשטח

פז גילה

13/11/2018

166.94

נתרן ( - )NaבICP-

ארטמיסיה

13/11/2018

2300

צח"כCOD-

ארטמיסיה

13/11/2018

134

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ארטמיסיה

13/11/2018

45.5

שמנים ושומנים

ארטמיסיה

13/11/2018

227

כלורידים ()Cl

ארטמיסיה

13/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

ארטמיסיה

13/11/2018

6.4

הגבה ( )pHבשטח

ארטמיסיה

13/11/2018

201.239

נתרן ( - )NaבICP-

וודינג קלאב

13/11/2018

2100

צח"כCOD-

וודינג קלאב

13/11/2018

400

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

וודינג קלאב

13/11/2018

150

שמנים ושומנים

וודינג קלאב

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 רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

13/11/2018

273

כלורידים ()Cl

וודינג קלאב

13/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

וודינג קלאב

13/11/2018

5.29

הגבה ( )pHבשטח

וודינג קלאב

13/11/2018

77.054

נתרן ( - )NaבICP-

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

13/11/2018

1720

צח"כCOD-

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

13/11/2018

40

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

13/11/2018

17

שמנים ושומנים

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

13/11/2018

256

כלורידים ()Cl

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

13/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

13/11/2018

7.48

הגבה ( )pHבשטח

הדריה-ויו פוינט גני אירועים בע"מ

21/11/2018

<5

-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

2.05

אלומיניום ( - )AlבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

0.307

בורון ( - )BבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

1.879

בריום ( - )BaבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

62.907

סידן ( - )CaבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

0.099

כרום ( - )CrבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

1.218

נחושת ( - )CuבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

38.289

ברזל ( - )FeבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

41.075

אשלגן ( - )KבICP-

עץ הזית (שטיפה)
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

8.797

מגנזיום ( -)MgבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

0.48

מנגן ( - )MnבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

0.063

מוליבדיום( - )M0בICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

61.501

נתרן ( - )NaבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

1.598

זרחן ( - )PבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

22.2

גופרית ( - )SבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

0.151

אנטימון ( - )SbבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

8.019

סיליקון ( - )SiבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

0.3

בדיל ( - )SnבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

0.165

סטרוניום ( - )SrבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

0.195

טיטניום ( - )TiבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

0.669

אבץ ( - )ZnבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

88

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

8

שמן מינרלי

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

88

מוצקים מרחפים נדיפים

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

7.1

הגבה ( )pHבשטח

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

עץ הזית (שטיפה)

21/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

עץ הזית (שטיפה)

04/11/2018

105.088

נתרן ( - )NaבICP-

גלאט (הגדול) איתן 2

04/11/2018

471

צח"בBOD-

גלאט (הגדול) איתן 2
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

04/11/2018

900

צח"כCOD-

גלאט (הגדול) איתן 2

04/11/2018

85

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

גלאט (הגדול) איתן 2

04/11/2018

9.5

שמנים ושומנים

גלאט (הגדול) איתן 2

04/11/2018

2.29

סולפידים מומס

גלאט (הגדול) איתן 2

04/11/2018

5

זרחן (כ)P-

גלאט (הגדול) איתן 2

04/11/2018

<0.05

כלור חופשי

גלאט (הגדול) איתן 2

04/11/2018

91.78

חנקן קלדהל (כ)N-

גלאט (הגדול) איתן 2

04/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

גלאט (הגדול) איתן 2

04/11/2018

8.71

הגבה ( )pHבשטח

גלאט (הגדול) איתן 2

11/11/2018

250.976

נתרן ( - )NaבICP-

מאפה נאמן

11/11/2018

2580

צח"כCOD-

מאפה נאמן

11/11/2018

259

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מאפה נאמן

11/11/2018

210

שמנים ושומנים

מאפה נאמן

11/11/2018

266.3

כלורידים ()Cl

מאפה נאמן

11/11/2018

11.4

זרחן (כ)P-

מאפה נאמן

11/11/2018

33.67

חנקן קלדהל (כ)N-

מאפה נאמן

11/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מאפה נאמן

11/11/2018

5.51

הגבה ( )pHבשטח

מאפה נאמן

04/10/2018

45.086

נתרן ( - )NaבICP-

מאפיית ברמן

04/10/2018

650

צח"כCOD-

מאפיית ברמן

04/10/2018

139

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מאפיית ברמן

04/10/2018

12.5

שמנים ושומנים

מאפיית ברמן

04/10/2018

111.18

כלורידים ()Cl

מאפיית ברמן

04/10/2018

1.7

זרחן (כ)P-

מאפיית ברמן

04/10/2018

15.79

חנקן קלדהל (כ)N-

מאפיית ברמן

04/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מאפיית ברמן
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

04/10/2018

6.57

הגבה ( )pHבשטח

מאפיית ברמן

30/12/2018

<5

-

AVX

30/12/2018

-

סריקת מתכות בICP-

AVX

30/12/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

AVX

30/12/2018

0.052

אלומיניום ( - )AlבICP-

AVX

30/12/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

AVX

30/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

AVX

30/12/2018

0.056

בריום ( - )BaבICP-

AVX

30/12/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

AVX

30/12/2018

13.396

סידן ( - )CaבICP-

AVX

30/12/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

AVX

30/12/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

AVX

30/12/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

AVX

30/12/2018

0.058

נחושת ( - )CuבICP-

AVX

30/12/2018

0.081

ברזל ( - )FeבICP-

AVX

30/12/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

AVX

30/12/2018

1.903

אשלגן ( - )KבICP-

AVX

30/12/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

AVX

30/12/2018

3.627

מגנזיום ( -)MgבICP-

AVX

30/12/2018

<0.030

מנגן ( - )MnבICP-

AVX

30/12/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

AVX

30/12/2018

6.932

נתרן ( - )NaבICP-

AVX

30/12/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

AVX

30/12/2018

<0.500

זרחן ( - )PבICP-

AVX

30/12/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

AVX

30/12/2018

0.981

גופרית ( - )SבICP-

AVX
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/12/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

AVX

30/12/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

AVX

30/12/2018

<1.000

סיליקון ( - )SiבICP-

AVX

30/12/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

AVX

30/12/2018

<0.030

סטרוניום ( - )SrבICP-

AVX

30/12/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

AVX

30/12/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

AVX

30/12/2018

<0.050

אבץ ( - )ZnבICP-

AVX

30/12/2018

40

צח"כCOD-

AVX

30/12/2018

9

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

AVX

30/12/2018

<5

שמן מינרלי

AVX

30/12/2018

2.19

כלורידים ()Cl

AVX

30/12/2018

0.76

סולפידים מומס

AVX

30/12/2018

9

מוצקים מרחפים נדיפים

AVX

30/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

AVX

30/12/2018

7.1

הגבה ( )pHבשטח

AVX

30/12/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

AVX

30/12/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

AVX

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

0.28

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<5

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

0.23

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

0.05

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

0.088

אלומיניום ( - )AlבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

0.304

בורון ( - )BבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

0.051

בריום ( - )BaבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

38.731

סידן ( - )CaבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

0.078

נחושת ( - )CuבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

0.715

ברזל ( - )FeבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

23.418

אשלגן ( - )KבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

6.7

מגנזיום ( -)MgבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

0.049

מנגן ( - )MnבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

69.245

נתרן ( - )NaבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

4.057

זרחן ( - )PבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

9.547

גופרית ( - )SבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

סיגמא  -מחקר
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<1.000

סיליקון ( - )SiבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

0.087

סטרוניום ( - )SrבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

0.208

אבץ ( - )ZnבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

15

צח"בBOD-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

86

צח"כCOD-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

27

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<5

שמן מינרלי

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

88

כלורידים ()Cl

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

4.05

זרחן (כ)P-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

27

מוצקים מרחפים נדיפים

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

23.7

חנקן קלדהל (כ)N-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

Not Detected

( DOXב ) GC/Head Space-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

6.74

הגבה ( )pHבשטח

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

סיגמא  -מחקר

12/11/2018

<5

-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

0.03

-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא C.G.M.P
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2018 ממצאי בדיקה לרבעון רביעי
שם עסק

בדיקה

תוצאה

תאריך דיגום

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

0.03

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018

C.G.M.P סיגמא

-

Not Detected

12/11/2018
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

Not Detected

-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

0.129

אלומיניום ( - )AlבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

0.05

בריום ( - )BaבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

17.495

סידן ( - )CaבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

0.045

נחושת ( - )CuבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

0.399

ברזל ( - )FeבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

36.494

אשלגן ( - )KבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

6.315

מגנזיום ( -)MgבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.030

מנגן ( - )MnבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

102.815

נתרן ( - )NaבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

17.836

זרחן ( - )PבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

סיגמא C.G.M.P
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

9.726

גופרית ( - )SבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<1.000

סיליקון ( - )SiבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

0.03

סטרוניום ( - )SrבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

0.1

אבץ ( - )ZnבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

306

צח"בBOD-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

750

צח"כCOD-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

262.5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<5

שמן מינרלי

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

165.55

כלורידים ()Cl

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

17.8

זרחן (כ)P-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

262.5

מוצקים מרחפים נדיפים

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

67.26

חנקן קלדהל (כ)N-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

Not Detected

( DOXב ) GC/Head Space-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

6.71

הגבה ( )pHבשטח

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

סיגמא C.G.M.P

12/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

סיגמא C.G.M.P

14/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

14/11/2018

60.66

נתרן ( - )NaבICP-

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

14/11/2018

125

צח"בBOD-

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

14/11/2018

280

צח"כCOD-

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

14/11/2018

28.5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

14/11/2018

17

שמנים ושומנים

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

14/11/2018

103

כלורידים ()Cl

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

14/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

14/11/2018

6.8

הגבה ( )pHבשטח

יער ירושלים(-מרכז ציפורי)

08/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

למלון פרימה המלכים

08/10/2018

161.362

נתרן ( - )NaבICP-

למלון פרימה המלכים

08/10/2018

979

צח"בBOD-

למלון פרימה המלכים

08/10/2018

1970

צח"כCOD-

למלון פרימה המלכים

08/10/2018

278

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

למלון פרימה המלכים

08/10/2018

91

שמנים ושומנים

למלון פרימה המלכים

08/10/2018

151

כלורידים ()Cl

למלון פרימה המלכים

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

למלון פרימה המלכים

08/10/2018

8.05

הגבה ( )pHבשטח

למלון פרימה המלכים

28/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

מלון ממילא

28/10/2018

63.992

נתרן ( - )NaבICP-

מלון ממילא

28/10/2018

810

צח"בBOD-

מלון ממילא

28/10/2018

2190

צח"כCOD-

מלון ממילא

28/10/2018

242

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מלון ממילא

28/10/2018

226

שמנים ושומנים

מלון ממילא

28/10/2018

137

כלורידים ()Cl

מלון ממילא

28/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מלון ממילא

28/10/2018

5.86

הגבה ( )pHבשטח

מלון ממילא

31/12/2018

42.236

נתרן ( - )NaבICP-

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

31/12/2018

500

צח"בBOD-

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

31/12/2018

870

צח"כCOD-

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

31/12/2018

58

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

31/12/2018

<5

שמנים ושומנים

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

31/12/2018

85.22

כלורידים ()Cl

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

31/12/2018

<0.5

סולפידים מומס

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

31/12/2018

19

זרחן (כ)P-

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

31/12/2018

100.7

חנקן קלדהל (כ)N-

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

31/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

31/12/2018

6.43

הגבה ( )pHבשטח

דג טעים בע"מ (לשעבר דג דלישס)

15/11/2018

50.4

-

מגדל נופים

15/11/2018

0.334

בורון ( - )BבICP-

מגדל נופים

15/11/2018

53.563

נתרן ( - )NaבICP-

מגדל נופים

15/11/2018

400

צח"בBOD-

מגדל נופים

15/11/2018

1100

צח"כCOD-

מגדל נופים

15/11/2018

378

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מגדל נופים

15/11/2018

<0.05

כלור חופשי

מגדל נופים

15/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מגדל נופים

15/11/2018

7.4

הגבה ( )pHבשטח

מגדל נופים

03/12/2018

0.328

בורון ( - )BבICP-

רימונים (לשעבר שלום)

03/12/2018

67.338

נתרן ( - )NaבICP-

רימונים (לשעבר שלום)

03/12/2018

295

צח"בBOD-

רימונים (לשעבר שלום)

03/12/2018

1075

צח"כCOD-

רימונים (לשעבר שלום)

03/12/2018

553

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

רימונים (לשעבר שלום)

03/12/2018

136.5

שמנים ושומנים

רימונים (לשעבר שלום)

03/12/2018

117

כלורידים ()Cl

רימונים (לשעבר שלום)

03/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

רימונים (לשעבר שלום)

03/12/2018

7.75

הגבה ( )pHבשטח

רימונים (לשעבר שלום)
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

21/10/2018

0.385

בורון ( - )BבICP-

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

21/10/2018

62.875

נתרן ( - )NaבICP-

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

21/10/2018

374

צח"בBOD-

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

21/10/2018

820

צח"כCOD-

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

21/10/2018

50

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

21/10/2018

9.5

שמנים ושומנים

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

21/10/2018

111.26

כלורידים ()Cl

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

21/10/2018

6.55

הגבה ( )pHבשטח

דן בוטיק  -אריאל לשעבר

12/11/2018

0.424

בורון ( - )BבICP-

גני ירושלים

12/11/2018

99.373

נתרן ( - )NaבICP-

גני ירושלים

12/11/2018

270

צח"בBOD-

גני ירושלים

12/11/2018

1050

צח"כCOD-

גני ירושלים

12/11/2018

220

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

גני ירושלים

12/11/2018

83.5

שמנים ושומנים

גני ירושלים

12/11/2018

537.2

כלורידים ()Cl

גני ירושלים

12/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

גני ירושלים

12/11/2018

6.96

הגבה ( )pHבשטח

גני ירושלים

30/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

קראון פלזה

30/12/2018

117.722

נתרן ( - )NaבICP-

קראון פלזה

30/12/2018

432

צח"בBOD-

קראון פלזה

30/12/2018

1200

צח"כCOD-

קראון פלזה

30/12/2018

131

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קראון פלזה

30/12/2018

59

שמנים ושומנים

קראון פלזה

30/12/2018

171.76

כלורידים ()Cl

קראון פלזה

30/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קראון פלזה
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/12/2018

10.17

הגבה ( )pHבשטח

קראון פלזה

03/10/2018

0.369

בורון ( - )BבICP-

גרנט קורט

03/10/2018

111.243

נתרן ( - )NaבICP-

גרנט קורט

03/10/2018

631

צח"בBOD-

גרנט קורט

03/10/2018

1970

צח"כCOD-

גרנט קורט

03/10/2018

246

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

גרנט קורט

03/10/2018

27

שמנים ושומנים

גרנט קורט

03/10/2018

156

כלורידים ()Cl

גרנט קורט

03/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

גרנט קורט

03/10/2018

5

הגבה ( )pHבשטח

גרנט קורט

26/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

שערי ירושלים

26/12/2018

57.014

נתרן ( - )NaבICP-

שערי ירושלים

26/12/2018

227

צח"בBOD-

שערי ירושלים

26/12/2018

560

צח"כCOD-

שערי ירושלים

26/12/2018

154

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

שערי ירושלים

26/12/2018

10

שמנים ושומנים

שערי ירושלים

26/12/2018

<0.05

כלור חופשי

שערי ירושלים

26/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

שערי ירושלים

26/12/2018

6.45

הגבה ( )pHבשטח

שערי ירושלים

16/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

המלך דוד

16/12/2018

120.861

נתרן ( - )NaבICP-

המלך דוד

16/12/2018

33

צח"בBOD-

המלך דוד

16/12/2018

148

צח"כCOD-

המלך דוד

16/12/2018

102

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

המלך דוד

16/12/2018

<5

שמנים ושומנים

המלך דוד

16/12/2018

<0.05

כלור חופשי

המלך דוד
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

16/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

המלך דוד

16/12/2018

5.29

הגבה ( )pHבשטח

המלך דוד

16/12/2018

0.343

בורון ( - )BבICP-

מצודת דוד

16/12/2018

44.032

נתרן ( - )NaבICP-

מצודת דוד

16/12/2018

24.7

צח"בBOD-

מצודת דוד

16/12/2018

96

צח"כCOD-

מצודת דוד

16/12/2018

<5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מצודת דוד

16/12/2018

<5

שמנים ושומנים

מצודת דוד

16/12/2018

<0.05

כלור חופשי

מצודת דוד

16/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מצודת דוד

16/12/2018

7

הגבה ( )pHבשטח

מצודת דוד

16/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

דן פאנורמה (קרן היסוד)

16/12/2018

47.718

נתרן ( - )NaבICP-

דן פאנורמה (קרן היסוד)

16/12/2018

332

צח"בBOD-

דן פאנורמה (קרן היסוד)

16/12/2018

810

צח"כCOD-

דן פאנורמה (קרן היסוד)

16/12/2018

109

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

דן פאנורמה (קרן היסוד)

16/12/2018

27.5

שמנים ושומנים

דן פאנורמה (קרן היסוד)

16/12/2018

<0.05

כלור חופשי

דן פאנורמה (קרן היסוד)

16/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

דן פאנורמה (קרן היסוד)

16/12/2018

5.36

הגבה ( )pHבשטח

דן פאנורמה (קרן היסוד)

16/12/2018

0.301

בורון ( - )BבICP-

בית שמואל

16/12/2018

80.904

נתרן ( - )NaבICP-

בית שמואל

16/12/2018

479

צח"בBOD-

בית שמואל

16/12/2018

1180

צח"כCOD-

בית שמואל

16/12/2018

519

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

בית שמואל

16/12/2018

313.5

שמנים ושומנים

בית שמואל
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

16/12/2018

2.42

כלור חופשי

בית שמואל

16/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

בית שמואל

16/12/2018

-

הגבה ( )pHבשטח

בית שמואל

21/10/2018

0.41

בורון ( - )BבICP-

הר ציון

21/10/2018

44.938

נתרן ( - )NaבICP-

הר ציון

21/10/2018

43

צח"בBOD-

הר ציון

21/10/2018

150

צח"כCOD-

הר ציון

21/10/2018

86

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

הר ציון

21/10/2018

35.5

שמנים ושומנים

הר ציון

21/10/2018

59.92

כלורידים ()Cl

הר ציון

21/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

הר ציון

21/10/2018

7.2

הגבה ( )pHבשטח

הר ציון

08/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

ענבל

08/10/2018

84.331

נתרן ( - )NaבICP-

ענבל

08/10/2018

324

צח"בBOD-

ענבל

08/10/2018

770

צח"כCOD-

ענבל

08/10/2018

112

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ענבל

08/10/2018

61

שמנים ושומנים

ענבל

08/10/2018

175

כלורידים ()Cl

ענבל

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

ענבל

08/10/2018

5.64

הגבה ( )pHבשטח

ענבל

30/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

פרימה פארק

30/12/2018

29.443

נתרן ( - )NaבICP-

פרימה פארק

30/12/2018

237

צח"בBOD-

פרימה פארק

30/12/2018

500

צח"כCOD-

פרימה פארק

30/12/2018

176.5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

פרימה פארק
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/12/2018

35

שמנים ושומנים

פרימה פארק

30/12/2018

54.63

כלורידים ()Cl

פרימה פארק

30/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פרימה פארק

30/12/2018

5.83

הגבה ( )pHבשטח

פרימה פארק

08/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

08/10/2018

61.668

נתרן ( - )NaבICP-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

08/10/2018

487

צח"בBOD-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

08/10/2018

1000

צח"כCOD-

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

08/10/2018

48

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

08/10/2018

36.5

שמנים ושומנים

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

08/10/2018

60

כלורידים ()Cl

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

08/10/2018

10.28

הגבה ( )pHבשטח

ליאונרדו  -שרתון פלאז'ה

07/10/2018

0.308

בורון ( - )BבICP-

עץ הזית

07/10/2018

60.027

נתרן ( - )NaבICP-

עץ הזית

07/10/2018

874

צח"בBOD-

עץ הזית

07/10/2018

1540

צח"כCOD-

עץ הזית

07/10/2018

424

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

עץ הזית

07/10/2018

82

שמנים ושומנים

עץ הזית

07/10/2018

111

כלורידים ()Cl

עץ הזית

07/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

עץ הזית

07/10/2018

6.02

הגבה ( )pHבשטח

עץ הזית

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<5

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

0.596

אלומיניום ( - )AlבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

0.361

בורון ( - )BבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.030

בריום ( - )BaבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

1.051

סידן ( - )CaבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

0.097

נחושת ( - )CuבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

0.594

ברזל ( - )FeבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

27.385

אשלגן ( - )KבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<1.000

מגנזיום ( -)MgבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.030

מנגן ( - )MnבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

261.161

נתרן ( - )NaבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

מעבדות פרוז'ינין
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

12/11/2018

11.078

זרחן ( - )PבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

50.84

גופרית ( - )SבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<1.000

סיליקון ( - )SiבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.030

סטרוניום ( - )SrבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

2.883

אבץ ( - )ZnבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

577

צח"בBOD-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

1770

צח"כCOD-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<5

שמן מינרלי

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

315.05

כלורידים ()Cl

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

11.07

זרחן (כ)P-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<5

מוצקים מרחפים נדיפים

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

36.65

חנקן קלדהל (כ)N-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

Not Detected

( DOXב ) GC/Head Space-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

7.3

הגבה ( )pHבשטח

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

מעבדות פרוז'ינין

12/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

מעבדות פרוז'ינין

08/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

08/10/2018

70.07

נתרן ( - )NaבICP-

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

08/10/2018

406

צח"בBOD-

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

08/10/2018

900

צח"כCOD-

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

08/10/2018

254

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

08/10/2018

<5

שמנים ושומנים

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

08/10/2018

140

כלורידים ()Cl

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

08/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

08/10/2018

6.86

הגבה ( )pHבשטח

מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

07/10/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

07/10/2018

107.639

נתרן ( - )NaבICP-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

07/10/2018

730

צח"בBOD-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

07/10/2018

1500

צח"כCOD-

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

07/10/2018

270

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

07/10/2018

38.5

שמנים ושומנים

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

07/10/2018

190

כלורידים ()Cl

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

07/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

07/10/2018

5.71

הגבה ( )pHבשטח

לאונרדו  -נובוטל לשעבר

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

133

-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

5

-

לה קרים  2009בע"מ
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

31/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

1455

צח"בBOD-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

3120

צח"כCOD-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

138

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

7.5

שמן מינרלי

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

135.1

כלורידים ()Cl

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

0.22

זרחן (כ)P-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

10.95

חנקן קלדהל (כ)N-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

Not Detected

( DOXב ) GC/Head Space-

לה קרים  2009בע"מ

31/12/2018

6.9

הגבה ( )pHבשטח

לה קרים  2009בע"מ

04/10/2018

1142.48

נתרן ( - )NaבICP-

מאפיית אנג'ל

04/10/2018

24000

צח"כCOD-

מאפיית אנג'ל

04/10/2018

1634

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מאפיית אנג'ל

04/10/2018

82.5

שמנים ושומנים

מאפיית אנג'ל

04/10/2018

207.2

כלורידים ()Cl

מאפיית אנג'ל

04/10/2018

497.25

זרחן (כ)P-

מאפיית אנג'ל

04/10/2018

880.68

חנקן קלדהל (כ)N-

מאפיית אנג'ל

04/10/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מאפיית אנג'ל

04/10/2018

10

הגבה ( )pHבשטח

מאפיית אנג'ל

14/11/2018

59.606

נתרן ( - )NaבICP-

מאפיית אנג'ל

14/11/2018

900

צח"כCOD-

מאפיית אנג'ל

14/11/2018

52

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מאפיית אנג'ל

14/11/2018

28

שמנים ושומנים

מאפיית אנג'ל

14/11/2018

125

כלורידים ()Cl

מאפיית אנג'ל

14/11/2018

5.45

זרחן (כ)P-

מאפיית אנג'ל
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

14/11/2018

25.53

חנקן קלדהל (כ)N-

מאפיית אנג'ל

14/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מאפיית אנג'ל

14/11/2018

5.95

הגבה ( )pHבשטח

מאפיית אנג'ל

19/11/2018

71.705

נתרן ( - )NaבICP-

עוף ירושלים משחטה

19/11/2018

794

צח"בBOD-

עוף ירושלים משחטה

19/11/2018

1265

צח"כCOD-

עוף ירושלים משחטה

19/11/2018

844

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

עוף ירושלים משחטה

19/11/2018

89

שמנים ושומנים

עוף ירושלים משחטה

19/11/2018

<0.5

סולפידים מומס

עוף ירושלים משחטה

19/11/2018

12

זרחן (כ)P-

עוף ירושלים משחטה

19/11/2018

<0.05

כלור חופשי

עוף ירושלים משחטה

19/11/2018

74.57

חנקן קלדהל (כ)N-

עוף ירושלים משחטה

19/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

עוף ירושלים משחטה

19/11/2018

6.75

הגבה ( )pHבשטח

עוף ירושלים משחטה

13/12/2018

111.473

נתרן ( - )NaבICP-

מאפיית אנג'ל

13/12/2018

1635

צח"כCOD-

מאפיית אנג'ל

13/12/2018

278

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מאפיית אנג'ל

13/12/2018

80

שמנים ושומנים

מאפיית אנג'ל

13/12/2018

53.8

זרחן (כ)P-

מאפיית אנג'ל

13/12/2018

<0.05

כלור חופשי

מאפיית אנג'ל

13/12/2018

61.64

חנקן קלדהל (כ)N-

מאפיית אנג'ל

13/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מאפיית אנג'ל

13/12/2018

9.62

הגבה ( )pHבשטח

מאפיית אנג'ל

13/12/2018

195

צח"כCOD-

פז חברוני

13/12/2018

<5

שמנים ושומנים

פז חברוני

13/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז חברוני
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

13/12/2018

6.67

הגבה ( )pHבשטח

פז חברוני

17/12/2018

101.171

נתרן ( - )NaבICP-

גלאט (הגדול) איתן 2

17/12/2018

164

צח"בBOD-

גלאט (הגדול) איתן 2

17/12/2018

470

צח"כCOD-

גלאט (הגדול) איתן 2

17/12/2018

50

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

גלאט (הגדול) איתן 2

17/12/2018

<5

שמנים ושומנים

גלאט (הגדול) איתן 2

17/12/2018

<0.5

סולפידים מומס

גלאט (הגדול) איתן 2

17/12/2018

0.3

זרחן (כ)P-

גלאט (הגדול) איתן 2

17/12/2018

<0.05

כלור חופשי

גלאט (הגדול) איתן 2

17/12/2018

70.22

חנקן קלדהל (כ)N-

גלאט (הגדול) איתן 2

17/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

גלאט (הגדול) איתן 2

17/12/2018

6.87

הגבה ( )pHבשטח

גלאט (הגדול) איתן 2

23/12/2018

<5

-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

-

סריקת מתכות בICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

אלומיניום ( - )AlבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.030

בריום ( - )BaבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

32.546

סידן ( - )CaבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.030

נחושת ( - )CuבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

0.656

ברזל ( - )FeבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/12/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

4.538

אשלגן ( - )KבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

2.401

מגנזיום ( -)MgבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.030

מנגן ( - )MnבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

39.454

נתרן ( - )NaבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.500

זרחן ( - )PבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

5.06

גופרית ( - )SבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<1.000

סיליקון ( - )SiבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

0.034

סטרוניום ( - )SrבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

טיטניום ( - )TiבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.050

אבץ ( - )ZnבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

6.5

צח"בBOD-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

84

צח"כCOD-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

9.5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<5

שמנים ושומנים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<5

שמן מינרלי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

0.57

סולפידים מומס

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

0.12

זרחן (כ)P-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

23/12/2018

<0.05

כלור חופשי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

9.5

מוצקים מרחפים נדיפים

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

2.59

חנקן קלדהל (כ)N-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

6.04

הגבה ( )pHבשטח

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

23/12/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

תחנת מעבר לפסולת שומן אורגני  -פעיל

26/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

מלון ממילא

26/12/2018

55.179

נתרן ( - )NaבICP-

מלון ממילא

26/12/2018

817

צח"בBOD-

מלון ממילא

26/12/2018

2550

צח"כCOD-

מלון ממילא

26/12/2018

354

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מלון ממילא

26/12/2018

79

שמנים ושומנים

מלון ממילא

26/12/2018

<0.05

כלור חופשי

מלון ממילא

26/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מלון ממילא

26/12/2018

6.52

הגבה ( )pHבשטח

מלון ממילא

25/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

אייל

25/12/2018

133.846

נתרן ( - )NaבICP-

אייל

25/12/2018

360

צח"בBOD-

אייל

25/12/2018

640

צח"כCOD-

אייל

25/12/2018

120

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

אייל

25/12/2018

27.5

שמנים ושומנים

אייל

25/12/2018

<0.05

כלור חופשי

אייל

25/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

אייל

25/12/2018

6.24

הגבה ( )pHבשטח

אייל

25/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

פרימה פאלאס  -פינס
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

25/12/2018

129.736

נתרן ( - )NaבICP-

פרימה פאלאס  -פינס

25/12/2018

622

צח"בBOD-

פרימה פאלאס  -פינס

25/12/2018

1550

צח"כCOD-

פרימה פאלאס  -פינס

25/12/2018

197

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

פרימה פאלאס  -פינס

25/12/2018

67

שמנים ושומנים

פרימה פאלאס  -פינס

25/12/2018

43.14

כלורידים ()Cl

פרימה פאלאס  -פינס

25/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פרימה פאלאס  -פינס

25/12/2018

6.15

הגבה ( )pHבשטח

פרימה פאלאס  -פינס

25/12/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

מכבסת פלייס

25/12/2018

51.133

נתרן ( - )NaבICP-

מכבסת פלייס

25/12/2018

110

צח"כCOD-

מכבסת פלייס

25/12/2018

<5

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מכבסת פלייס

25/12/2018

<0.5

סולפידים מומס

מכבסת פלייס

25/12/2018

<0.05

כלור חופשי

מכבסת פלייס

25/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מכבסת פלייס

25/12/2018

6.6

הגבה ( )pHבשטח

מכבסת פלייס

26/12/2018

64.088

נתרן ( - )NaבICP-

קניון תחנה מרכזית

26/12/2018

1220

צח"כCOD-

קניון תחנה מרכזית

26/12/2018

495

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קניון תחנה מרכזית

26/12/2018

47

שמנים ושומנים

קניון תחנה מרכזית

26/12/2018

<0.05

כלור חופשי

קניון תחנה מרכזית

26/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קניון תחנה מרכזית

26/12/2018

7.84

הגבה ( )pHבשטח

קניון תחנה מרכזית

30/12/2018

0.306

בורון ( - )BבICP-

נווה שמחה

30/12/2018

88.13

נתרן ( - )NaבICP-

נווה שמחה

30/12/2018

570

צח"בBOD-

נווה שמחה
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

30/12/2018

1080

צח"כCOD-

נווה שמחה

30/12/2018

209

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

נווה שמחה

30/12/2018

<5

שמנים ושומנים

נווה שמחה

30/12/2018

187.04

כלורידים ()Cl

נווה שמחה

30/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

נווה שמחה

30/12/2018

6.55

הגבה ( )pHבשטח

נווה שמחה

31/12/2018

476.078

נתרן ( - )NaבICP-

קייטרינג בר קל

31/12/2018

1015

צח"כCOD-

קייטרינג בר קל

31/12/2018

372

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

קייטרינג בר קל

31/12/2018

22.5

שמנים ושומנים

קייטרינג בר קל

31/12/2018

653.75

כלורידים ()Cl

קייטרינג בר קל

31/12/2018

21.9

זרחן (כ)P-

קייטרינג בר קל

31/12/2018

25.9

חנקן קלדהל (כ)N-

קייטרינג בר קל

31/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

קייטרינג בר קל

31/12/2018

6.69

הגבה ( )pHבשטח

קייטרינג בר קל

31/12/2018

53.976

נתרן ( - )NaבICP-

סלווה פוד קומפני 2002

31/12/2018

375

צח"כCOD-

סלווה פוד קומפני 2002

31/12/2018

147

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

סלווה פוד קומפני 2002

31/12/2018

93.5

שמנים ושומנים

סלווה פוד קומפני 2002

31/12/2018

83.36

כלורידים ()Cl

סלווה פוד קומפני 2002

31/12/2018

17.85

זרחן (כ)P-

סלווה פוד קומפני 2002

31/12/2018

32.44

חנקן קלדהל (כ)N-

סלווה פוד קומפני 2002

31/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

סלווה פוד קומפני 2002

31/12/2018

7.16

הגבה ( )pHבשטח

סלווה פוד קומפני 2002

19/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

גרנט קורט

19/11/2018

61.3

נתרן ( - )NaבICP-

גרנט קורט
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

19/11/2018

1369

צח"בBOD-

גרנט קורט

19/11/2018

3540

צח"כCOD-

גרנט קורט

19/11/2018

358

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

גרנט קורט

19/11/2018

6

שמנים ושומנים

גרנט קורט

19/11/2018

<0.05

כלור חופשי

גרנט קורט

19/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

גרנט קורט

19/11/2018

5.99

הגבה ( )pHבשטח

גרנט קורט

13/12/2018

0.392

בורון ( - )BבICP-

מגדל נופים

13/12/2018

42.797

נתרן ( - )NaבICP-

מגדל נופים

13/12/2018

435

צח"בBOD-

מגדל נופים

13/12/2018

960

צח"כCOD-

מגדל נופים

13/12/2018

329

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מגדל נופים

13/12/2018

<5

שמנים ושומנים

מגדל נופים

13/12/2018

<0.05

כלור חופשי

מגדל נופים

13/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מגדל נופים

13/12/2018

6.92

הגבה ( )pHבשטח

מגדל נופים

22/11/2018

<5

-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

-

סריקת מתכות בICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.050

כסף ( - )AgבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

0.682

אלומיניום ( - )AlבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.050

ארסן ( - )AsבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.300

בורון ( - )BבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

0.31

בריום ( - )BaבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.010

בריליום ( - )BeבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

47.321

סידן ( - )CaבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.010

קדמיום ( -)CdבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

22/11/2018

<0.030

קובלט ( - )CoבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.030

כרום ( - )CrבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

0.127

נחושת ( - )CuבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

4.377

ברזל ( - )FeבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.050

כספית ( - )HgבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

4.816

אשלגן ( - )KבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.050

ליתיום ( - )LiבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

4.273

מגנזיום ( -)MgבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

0.111

מנגן ( - )MnבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.030

מוליבדיום( - )M0בICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

45.307

נתרן ( - )NaבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.050

ניקל ( - )NiבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.500

זרחן ( - )PבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.050

עופרת ( - )PbבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

16.067

גופרית ( - )SבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.050

אנטימון ( - )SbבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.050

סלניום ( - )SeבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

1.547

סיליקון ( - )SiבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.050

בדיל ( - )SnבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

0.105

סטרוניום ( - )SrבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

0.053

טיטניום ( - )TiבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.050

ונדיום ( - )VבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

0.208

אבץ ( - )ZnבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

15

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<5

שמן מינרלי

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

15

מוצקים מרחפים נדיפים

פז כנפי נשרים ( חפצדי)
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ממצאי בדיקה לרבעון רביעי 2018
תאריך דיגום

תוצאה

בדיקה

שם עסק

22/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

6.5

הגבה ( )pHבשטח

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.500

טונגסטן ( - )WבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

22/11/2018

<0.030

תליום ( - )TlבICP-

פז כנפי נשרים ( חפצדי)

21/11/2018

335.57

נתרן ( - )NaבICP-

משחטת חלאל

21/11/2018

1410

צח"בBOD-

משחטת חלאל

21/11/2018

8150

צח"כCOD-

משחטת חלאל

21/11/2018

420

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

משחטת חלאל

21/11/2018

280.5

שמנים ושומנים

משחטת חלאל

21/11/2018

לא ניתן לספק תוצאה עקב
הפרעות צבע

סולפידים מומס

משחטת חלאל

21/11/2018

57

זרחן (כ)P-

משחטת חלאל

21/11/2018

<0.05

כלור חופשי

משחטת חלאל

21/11/2018

910.81

חנקן קלדהל (כ)N-

משחטת חלאל

21/11/2018

-

דיגום חטף/אקראי

משחטת חלאל

21/11/2018

5.93

הגבה ( )pHבשטח

משחטת חלאל

31/12/2018

73.014

נתרן ( - )NaבICP-

מסעדת עזרא

31/12/2018

2460

צח"כCOD-

מסעדת עזרא

31/12/2018

731

מוצקים מרחפים ב 105-מ"צ

מסעדת עזרא

31/12/2018

24

שמנים ושומנים

מסעדת עזרא

31/12/2018

96

כלורידים ()Cl

מסעדת עזרא

31/12/2018

-

דיגום חטף/אקראי

מסעדת עזרא

31/12/2018

7.13

הגבה ( )pHבשטח

מסעדת עזרא
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