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הערות 

 בית העסק נסגר16בחודש אוקטובר , לא הייתה זרימה-  דיגומים0012לא12043חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםהדרים-מרכז לב רעותמ"ה רשת בורגרים בע.נ.ל-בורגרים1

16בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם להנחיות מיולי 211לא3      (*)   4542חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםהדרים-מרכז לב רעותשופרסל2

001לא16022חטףמכבסותהדרים-מרכז לב רעותמ"קלין שופ בע3
בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם להנחיות , שוחה חסומה - 1דיגום 

16מיולי 

110לא3      (*)   2592חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםעמק דותן- ז"מרכז מרלים 'באבא ג-קריב דבורה4
בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם , לא הייתה זרימה-  דיגומים2

16להנחיות מיולי 

5
פסגת הבאגט הפל - ראובן עודד ותורגמן אוהד 

לטורטיה
220לא9922חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםעמק דותן- ז"מרכז מרל

בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם , בחודש ינואר בית העסק נסגר
16להנחיות מיולי 

16בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם להנחיות מיולי 210לא41322חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםעמק דותן תחתון- מרכז מליבומגה הפך למחסני השוק6

100לא1,06922חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםנחל זוהר"- מיניקן"מרכז פה זולה ואקא סושי בר7
בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם להנחיות ,שוחה חסומה - 1דיגום 

16מיולי 

(*)   3902חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםט"מרכז שרבפיצה האט 8 210לא3      
בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם להנחיות , שוחה חסומה - 1דיגום 

16מיולי 

לא הייתה זרימה - 1דיגום 000לא7541חטףבתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותט"מרכז שרבאטליז  לומיטו9

16בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם להנחיות מיולי , היה בשיפוצים000לא66220חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםישפרו-המלאכה(ו לשעבר'ג)קפהגרג 10

(*)   4892חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםישפרו-המלאכהפנדה11 002לא3      
בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם להנחיות , לא הייתה זרימה - 1דיגום 

16מיולי 

000לא35522חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםהמלאכה ישפרומקדונלדס 12
בית העסק , השוחה הייתה מוצפת - 1דיגום , לא הייתה זרימה - 1דיגום 

16הוסר מהתכנית בהתאם להנחיות מיולי 

לא הייתה זרימה - 1דיגום 210לא66043חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםהמלאכה ישפרואפוף'פינתי מודיעין הפך ל ג13

בית העסק נסגר, המקום היה סגור-  דיגומים 1112לא1,18442חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםלחם יין קוקיס14

222לא2,47244חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםהמלאכה ישפרושופרסל15

(*)   2272חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםהמלאכה ישפרוטיב טעם 16 100לא4     
בית העסק הוסר , , הייתה סתימה - 1דיגום , לא הייתה זרימה-  דיגומים 2

16מהתכנית בהתאם להנחיות מיולי 

לא הייתה זרימה - 1דיגום 111לא15,67843מורכבמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםאולמי אחוזה17

420לא12,24644חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועים1מרכז ליגד סנטר 18

16בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם להנחיות מיולי 210לא2,05622חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםמרכז חינוכי ישןמאי אשכנזי- יס'מסעדת מכב19

212לא11,03244חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםרמי לוי סופר מרקט20

היו מים עומדים בשוחה - 1דיגום , הייתה סתימה - 1דיגום 111לא18,72442חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםאולמי הרמזו21

16בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם להנחיות מיולי 101לא1,56222חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםעמק בית שאןסופר מרקט קו אופ  הריבוע כחול22

001לא24822חטףמכבסותמרכז לשםאזור קייזר- מכבסת זוהר23
בית העסק הוסר מהתכנית בהתאם להנחיות , לא הייתה זרימה - 1דיגום 

16מיולי 

לא הייתה זרימה - 1דיגום 102לא6344חטףבתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותמרכז לשםמרכז הבשר אטליז24

סירבו להידגם - 1דיגום 220לא2,92443חטףמסעדות וקניונים, אולמות אירועיםפארק ענבהבית קפה קפית25

לא הייתה זרימה-  דיגומים 1103לא1,81544חטףמפעלי מזון ומשקאות(שקדיה)דין שיווק 26

היה סגור - 1דיגום 211לא49544מורכבמפעלי מזון ומשקאותמשק דבורים לין27

לא הייתה זרימה-  דיגומים 0013לא2,47544חטףתחנות תדלוקאזור המלאכה תחנת דלק פז 28

לא הייתה זרימה-  דיגומים 0003לא33043חטףתחנות תדלוקתחנת דלק דור אלון29

לא הייתה זרימה-  דיגומים 1103לא1,35344חטףתחנות תדלוקאזור תעסוקה תחנת פז 30

31
, שטיפת מכוניות, תחנת דלק: תחנת דלק מיקה

סנדוויץ בר, בית מאפה
הייתה סתימה - 1דיגום 300לא3,06944חטףתחנות תדלוק

דיווח דיגומים 2016



שוחה הייתה נעולה - 1דיגום , לא הייתה זרימה-  דיגומים 0003לא1,25444חטףתחנות תדלוק 443כביש תחנת דלק של דלק  32

לא הייתה זרימה-  דיגומים 0022לא2,50844חטףתחנות תדלוקאזור תעסוקה תחנת דלק של דלק  33

לא הייתה זרימה-  דיגומים 0102לא1,35343חטףמוסכים ומכונאות רכבאוטופיה- מוסך טויוטה34

סירבו להידגם - 1דיגום 111לא66044חטףמוסכים ומכונאות רכבמוסך עוצמה35

שוחה חסומה - 1דיגום , אין זרימה - 1דיגום 110לא33043חטףמוסכים ומכונאות רכבמוסך חוצה ישראל36

סירבו להידגם-  דיגומים 1112לא82544חטףמוסכים ומכונאות רכבמוסך בסון37

410לא3,39944חטףמפעלי מזון ומשקאותקנקון38

(*) מס' הדיגומים בפועל גדול ממספר הדיגומים בתכנון עקב זאת שבתי העסק הורדו מתכנית הניטור בהתאם להנחיות יולי 2016 ובוצעו ניסיונות דיגום עד יולי 2016 שלא צלחו עקב אי זרימת שפכים וכו'  

הערות: 
1. בהתאם להוראות תקנות בריאות העם )תקני איכות קולחים וכללים לטיהור שפכים(, התש"ע – 2010 וכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב( תשע"ד 2014, 

     הוכנה  תכנית ניטור ובקרה על השפכים התעשייתיים לשנים 2015-2016 במודיעין . תכנית הניטור אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה, מחוז מרכז בתאריך 26.2.15. 
2. מרבית בתי העסק בתכנית הניטור הינם בתי עסק מהמגזר התעשייתי מסעדות/ בתי קפה בעלי ספיקות שפכים מאוד נמוכות ועל כן הרבה בתי עסק לא נדגמו 

     עקב אי זרימת שפכים )למרות שהתאגיד ניסה לבצע דיגומים מספר פעמים במהלך חודשי השנה(.
3. ביולי 2016 בהתאם להנחיות שפכי תעשייה )סעיפים 3 ו-4( הורדו מתכנית הניטור כ- 14 מפעלים/ בתי עסק. 

4 . נודה להתייחסותכם ותשומת לבכם להערות המוצגות בדיווח המפורט ובהערות שהוצגו לעיל בחישוב אחוז ביצוע הדיגומים ביחס לתכנון.



מגזר תעשייתישם מפעל'מס
שפכים /מיםכמות 

שנתית
CODTSSזרחןחנקן קילדלCOD2TSS35זרחן4חנקן קילדל

---45480040050151,310קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםשופרסל לב רעות1

--25980040050152,310662קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםים 'באבא ג-קריב דבורה2

3
פסגת הבאגט הפל - ראובן עודד ותורגמן אוהד 

לטורטיה
--9980040050153,5831,098מסעדות וקניונים, אולמות אירועים

--41380040050153,398812מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםמגה הפך למחסני השוק4

--1,06980040050151,925מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםפה זולה ואקא סושי בר5

--39080040050153,9251,180מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםפיצה האט 6

--66080040050153,2811,814מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםאפוף'פינתי מודיעין הפך ל ג7

--1,18480040050155,350627מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםלחם יין קוקיס8

--2,472800400501514,3941,590מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםשופרסל9

--22780040050151,525מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםטיב טעם 10

--15,67880040050152,550מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםאולמי אחוזה11

--12,24680040050152,2372,080מסעדות וקניונים, אולמות אירועים1מרכז ליגד סנטר 12

--2,05680040050153,4152,115מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםמאי אשכנזי- יס'מסעדת מכב13

--11,03280040050152,3701,039מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםרמי לוי סופר מרקט14

--18,72480040050153,950605מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםאולמי הרמזו15

--1,56280040050152,385782מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםסופר מרקט קו אופ  הריבוע כחול16

--6380040050151,490440בתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותמרכז הבשר אטליז17

--2,92480040050152,6781,247מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםבית קפה קפית18

--1,81580040050154,095מפעלי מזון ומשקאות(שקדיה)דין שיווק 19

-49580040050153,800610130מפעלי מזון ומשקאותמשק דבורים לין20

-1,35380040050151,230תחנות תדלוקתחנת פז 21

22
, שטיפת מכוניות, תחנת דלק: תחנת דלק מיקה

סנדוויץ בר, בית מאפה
--3,06980040050153,2251,390תחנות תדלוק

--6608004005015-556מוסכים ומכונאות רכבמוסך עוצמה23

--3308004005015-596מוסכים ומכונאות רכבמוסך חוצה ישראל24

--8258004005015-420מוסכים ומכונאות רכבמוסך בסון25

3,39980040050151,43315355מפעלי מזון ומשקאותקנקון26

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם 

(ערך\ ל "מג)
(ערך\ ל "מג)ממוצע ריכוזים בפועל 

דיווח חריגים



(ממוצע)ערך נמדד הפרמטר החורגתאריך הדיגוםשפכים שנתית/מיםכמות מגזר תעשייתישם מפעל'מס

45410.7.16קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםשופרסל לב רעות1
כלורידים

pH
527

5.39

25910.7.16מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםים 'באבא ג-קריב דבורה2
שמנים ושומנים

pH
357

5.64

99מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםפסגת הבאגט הפל לטורטיה- ראובן עודד ותורגמן אוהד 3
10.7.16
10.4.16

שמנים ושומנים
שמנים ושומנים

290.5

41310.4.16מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםמגה הפך למחסני השוק4
שמנים ושומנים

pH
5.61
359

276שמנים ושומנים39012.1.16מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםפיצה האט 5

759שמנים ושומנים66010.4.16מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםאפוף'פינתי מודיעין הפך ל ג6

11849.5.16מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםלחם יין קוקיס7
שמנים ושומנים

pH
323

5.01

2471.7מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםשופרסל8
25.8.16
13.6.16

pH
כלורידים

 נתרן
שמנים ושומנים

5.02
1126

607
646

299נתרן1567815.2.16מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםאולמי אחוזה9

12246מסעדות וקניונים, אולמות אירועים1מרכז ליגד סנטר 10
25.8.16
15.2.16

pH
כלורידים

נתרן

5.46
919
493

205614.2.16מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםמאי אשכנזי- יס'מסעדת מכב11
נתרן

שמנים ושומנים
340

1001

110329.5.16pH5.66מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםרמי לוי סופר מרקט12

361שמנים ושומנים1872414.2.16מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםאולמי הרמזו13

2924מסעדות וקניונים, אולמות אירועיםבית קפה קפית14
9.5.16

14.2.16
497שמנים ושומנים

181513.6.16מפעלי מזון ומשקאות(שקדיה)דין שיווק 15
pH

כלורידים
נתרן

4.85
842
445

332שמנים ושומנים4956.3.16מפעלי מזון ומשקאותמשק דבורים לין16

13538.3.16VSS295תחנות תדלוקתחנת פז 17

0.28מוליבדן135313.6.16מוסכים ומכונאות רכבאוטופיה- מוסך טויוטה18

64שמן מינרלי6608.3.16מוסכים ומכונאות רכבמוסך עוצמה19

33013.6.16מוסכים ומכונאות רכבמוסך חוצה ישראל20

אבץ
מוליבדן

נחושת
שמן מינרלי

5.04
11.3
5.62

57

82513.6.16מוסכים ומכונאות רכבמוסך בסון21
Ph

מוליבדן
שמן מינרלי

5.3
0.25

36

464נתרן339924.11.16מפעלי מזון ומשקאותקנקון22

תוצאות דיגום אסורים



שם מפעלד"מס

שפכים שנתית/כמות מים

שפכים אסורים
כמות מים שחוייבה 

(י"מק)

שפכים אסורים
היקף החיוב 

₪השנתי 

שפכים חריגים בהסדר
כמות מים שחוייבה 

(י"מק)

שפכים חריגים בהסדר
₪היקף החיוב השנתי 

שפכים חריגים שלא בהסדר
(י"מק)כמות מים שחוייבה 

שפכים חריגים שלא 
בהסדר

₪היקף החיוב השנתי 

כ חיוב שנתי "סה
בגין שפכי מפעלים 

₪- ב

הערות

                                   -                       1,414                                    93                                               3                                -                                 -                  1,321                               4541שופרסל לב רעות1

ים'באבא ג-קריב דבורה2  259                                         1                               1,005                  -                                 -                                1                                               111                                  1,115                       -                                   

                                   -                          464                                  189                                               1                                -                                 -                     275                               1                                          -פסגת הבאגט הפל לטורטיה- ראובן עודד ותורגמן אוהד 3

                                   -                       5,208                               1,261                                               6                                -                                 -                  3,947                               3                                         413מגה הפך למחסני השוק4

                                   -                          249                                  249                                               4                                -                                 -                      -                            -                                      1,069פה זולה ואקא סושי בר5

                                   -                          204                                  126                                               0                                -                                 -                       78                               0                                         390 פיצה האט6

                                   -                       2,654                                  757                                               2                                -                                 -                  1,896                               2                                         660אפוף'פינתי מודיעין הפך ל ג7

                                   -                       4,728                               1,000                                               3                                -                                 -                  3,728                               3                                      1,184לחם יין קוקיס8

                                   -                     30,190                             13,623                                             16                                -                                 -                16,567                             16                                      2,472שופרסל9

                                   -                            20                                    20                                               1                                -                                 -                      -                            -                                         227 טיב טעם10

                                   -                     14,642                               2,558                                             36                                -                                 -                12,084                             36                                    15,678אולמי אחוזה11

                                   -                     96,081                             25,912                                           100                                -                                 -                70,169                           100                                    112,246מרכז ליגד סנטר 12

                                   -                       7,430                               2,392                                               9                                -                                 -                  5,038                               9                                      2,056מאי אשכנזי- יס'מסעדת מכב13

                                   -                     38,652                               7,464                                             57                                -                                 -                31,188                             28                                    11,032רמי לוי סופר מרקט14

                                   -                     12,850                               4,683                                             21                                -                                 -                  8,167                             21                                    18,724אולמי הרמזו15

                                   -                       1,184                               1,184                                               8                                -                                 -                      -                            -                                      1,562סופר מרקט קו אופ  הריבוע כחול16

                                   -                              3                                      3                                               0                                -                                 -                      -                            -                                           63מרכז הבשר אטליז17

                                   -                       12.331772.079,143                                -                                 -7371.15                             12                                      2,924בית קפה קפית18

                                   -                       6,546                                  977                                               5                                -                                 -                  5,569                               5                                      1,815(שקדיה)דין שיווק 19

                                   -                          454                                  286                                               1                                -                                 -                     168                               1                                         495משק דבורים לין20

                                   -                       1,749                                  388                                               2                                -                                 -                  1,361                               2                                      1,353 תחנת פז21

22
, בית מאפה, שטיפת מכוניות, תחנת דלק:  תחנת דלק מיקה

סנדוויץ בר
3,069                                      -                            -                      -                                 -                                38                                             2,527                               2,527                       -                                   

                                   -                       2,527                               2,527                                             38                                -                                 -                      -                            -                                      1,353אוטופיה- מוסך טויוטה23

                                   -                       2,136                                    49                                               2                                -                                 -                  2,087                               2                                         660מוסך עוצמה24

                                   -                          973                                    21                                               1                                -                                 -                     952                               1                                         330מוסך חוצה ישראל25

                                   -                       3,019                                      7                                               3                                -                                 -                  3,012                               3                                         825מוסך בסון26

                                   -                          -                                    54                                           -                                -                                 -                12,319                             16                                      3,399קנקון27

דיווח כספי שנתי
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