
        

              

                 

                 

                 

                   

                   

                   

                   

                   

                      

                      

                      

                    

                    

                   

                   

                   

                

                 

                

                    

                    

                    

                     

                     

                    

                    

                     

                     

                  

                  

                 

                 

                     

     

                     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

דדמנ ךרע גרוחה רטמרפה םוגידה ךיראת םוגידל םימ תכירצ יתיישעת רזגמ לעפמ םש  'סמ
5.62 pH 11/04/2016 1,612.64 ןולמ יתב  םימגא
907 דירולכ 21/01/2016 371.82 ןולמ יתב  םימגא
5.37 pH 21/01/2016 371.82 ןולמ יתב  םימגא
459 ןרתנ 21/01/2016 371.82 ןולמ יתב  םימגא
599 דירולכ 17/11/2016 362.39 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  הנרא ימלוא
408 ןרתנ 17/11/2016 362.39 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  הנרא ימלוא
508 ןרתנ 23/06/2016 103.82 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  הנרא ימלוא
576 דירולכ 23/06/2016 103.82 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  הנרא ימלוא
5.15 pH 23/06/2016 103.82 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  הנרא ימלוא
4.72 pH 15/12/2016 86.47 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  םיימש תכרב ימלוא
343 ןרתנ 15/12/2016 86.47 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  םיימש תכרב ימלוא
511 דירולכ 15/12/2016 86.47 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  םיימש תכרב ימלוא
4.32 pH 28/11/2016 498.45 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  םיימש תכרב ימלוא
4.61 pH 22/08/2016 779.22 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  םיימש תכרב ימלוא
1254 דירולכ 23/06/2016 414.87 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןורבה ימלוא
424 ןרתנ 23/06/2016 414.87 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןורבה ימלוא
5.63 pH 23/06/2016 414.87 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןורבה ימלוא
778 דירולכ 25/05/2016 3,032.36 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןורבה ימלוא
353 םינמושו םינמש 13/07/2016 1,000.76 ןוזמ ילעפמ תודילג) ( עפש הקסלא

992 דירולכ 13/07/2016 1,000.76 ןוזמ ילעפמ תודילג) ( עפש הקסלא

797 םינמושו םינמש 25/05/2016 837.37 ןוזמ ילעפמ תודילג) ( עפש הקסלא

649 דירולכ 01/08/2016 477.29 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
649 דירולכ 01/08/2016 477.29 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
1179 םינמושו םינמש 01/08/2016 477.29 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
1179 םינמושו םינמש 01/08/2016 477.29 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
405 ןרתנ 01/08/2016 477.29 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
405 ןרתנ 01/08/2016 477.29 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
1335 םינמושו םינמש 15/06/2016 852.75 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
1335 םינמושו םינמש 15/06/2016 852.75 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
283 םינמושו םינמש 13/04/2016 1,589.23 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
283 םינמושו םינמש 13/04/2016 1,589.23 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
4.81 pH 13/04/2016 1,589.23 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
4.81 pH 13/04/2016 1,589.23 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןוזמ רוצי הילימא
5.46 pH 17/11/2016 537.38 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב המלש ךלמה תונומרא
5.04 pH 14/09/2016 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב המלש ךלמה תונומרא
770 דירולכ 15/06/2016 891.35 םינוינק תודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב המלש ךלמה תונומרא
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281 םינמושו םינמש 15/06/2016 891.35 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב המלש ךלמה תונומרא
5.22 pH 15/06/2016 891.35 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב המלש ךלמה תונומרא
686 דירולכ 18/02/2016 394.10 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב המלש ךלמה תונומרא
8.4 סמומ דיפלוס 19/12/2016 רחא  ןולקשא ףוח.א.מ היכרב
10 סמומ דיפלוס 27/09/2016 רחא  ןולקשא ףוח.א.מ היכרב

11.3 סמומ דיפלוס 01/08/2016 רחא  ןולקשא ףוח.א.מ היכרב
6.6 סמומ דיפלוס 20/07/2016 רחא  ןולקשא ףוח.א.מ היכרב
10.2 סמומ דיפלוס 23/06/2016 רחא  ןולקשא ףוח.א.מ היכרב
8.3 סמומ דיפלוס 08/05/2016 רחא  ןולקשא ףוח.א.מ היכרב
3.2 סמומ דיפלוס 11/04/2016 רחא  ןולקשא ףוח.א.מ היכרב
7.8 סמומ דיפלוס 16/03/2016 רחא  ןולקשא ףוח.א.מ היכרב
17.9 סמומ דיפלוס 17/02/2016 רחא  ןולקשא ףוח.א.מ היכרב
16.7 סמומ דיפלוס 18/01/2016 רחא  ןולקשא ףוח.א.מ היכרב
4.99 pH 26/10/2016 551.67 ןוזמ ילעפמ  הנוזירא תודילג
4.85 pH 13/07/2016 59.07 ןוזמ ילעפמ  הנוזירא תודילג
1390 דירולכ 13/07/2016 59.07 ןוזמ ילעפמ  הנוזירא תודילג
5.59 pH 25/05/2016 49.42 ןוזמ ילעפמ  הנוזירא תודילג
705 דירולכ 25/05/2016 49.42 ןוזמ ילעפמ  הנוזירא תודילג
5.45 pH 11/08/2016 1,213.66 ןוזמ ילעפמ  מ"עב ודרולוק תודילג
336 ןרתנ 11/08/2016 1,213.66 ןוזמ ילעפמ  מ"עב ודרולוק תודילג
5.45 pH 11/08/2016 1,213.66 ןוזמ ילעפמ  מ"עב ודרולוק תודילג
336 ןרתנ 11/08/2016 1,213.66 ןוזמ ילעפמ  מ"עב ודרולוק תודילג
4 pH 09/05/2016 348.55 ןוזמ ילעפמ  מ"עב ודרולוק תודילג
4 pH 09/05/2016 348.55 ןוזמ ילעפמ  מ"עב ודרולוק תודילג

364 םינמושו םינמש 09/05/2016 348.55 ןוזמ ילעפמ  מ"עב ודרולוק תודילג
364 םינמושו םינמש 09/05/2016 348.55 ןוזמ ילעפמ  מ"עב ודרולוק תודילג
4.29 COD/BOD 11/04/2016 9,333.83 ןולמ יתב  ןיא יידילוה-ןוטגנילרה םילג םילג
300 םינמושו םינמש 11/04/2016 9,333.83 ןולמ יתב  ןיא יידילוה-ןוטגנילרה םילג םילג
5.28 pH 16/11/2016 8,222.40 ןולמ יתב  ןד ינג
5.23 pH 01/08/2016 2,973.21 ןולמ יתב  ןד ינג
4.99 pH 19/12/2016 3,106.43 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב ןולקשא ןושמש ינג
372 ןרתנ 19/12/2016 3,106.43 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב ןולקשא ןושמש ינג
343 םינמושו םינמש 19/12/2016 3,106.43 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב ןולקשא ןושמש ינג
561 דירולכ 19/12/2016 3,106.43 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב ןולקשא ןושמש ינג
584 םינמושו םינמש 15/06/2016 764.04 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב ןולקשא ןושמש ינג

10.75 pH 15/06/2016 764.04 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב ןולקשא ןושמש ינג
4.42 pH 11/04/2016 791.71 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב ןולקשא ןושמש ינג
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363 םינמושו םינמש 21/01/2016 1,452.56 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב ןולקשא ןושמש ינג
4.35 pH 21/01/2016 1,452.56 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב ןולקשא ןושמש ינג
854 דירולכ 21/01/2016 1,452.56 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב ןולקשא ןושמש ינג
497 ןרתנ 21/01/2016 1,452.56 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב ןולקשא ןושמש ינג
88 םיינוינא םיטנגרטד 16/03/2016 1,246.22 ןולמ יתב  שפונה רפכ) ( לייחה ןעמל הדוגאה

10.28 pH 28/11/2016 913.79 ןוזמ ילעפמ  לפוו ירצומ עיבגה
301 םינמושו םינמש 06/10/2016 1,540.68 ןוזמ ילעפמ  לפוו ירצומ עיבגה
285 םינמושו םינמש 27/06/2016 766.45 ןוזמ ילעפמ  לפוו ירצומ עיבגה

11.55 pH 27/06/2016 766.45 ןוזמ ילעפמ  לפוו ירצומ עיבגה
5.37 pH 09/05/2016 7,712.72 ןוזמ ילעפמ  לפוו ירצומ עיבגה
1.1 סמומ דיפלוס 09/05/2016 7,712.72 ןוזמ ילעפמ  לפוו ירצומ עיבגה
1.7 סמומ דיפלוס 09/05/2016 477.93 ןוזמ ילעפמ  ןבלחה
5.17 pH 09/05/2016 477.93 ןוזמ ילעפמ  ןבלחה
287 םינמושו םינמש 09/05/2016 477.93 ןוזמ ילעפמ  ןבלחה
765 םינמושו םינמש 17/02/2016 1,907.56 ןוזמ ילעפמ  ןבלחה

0.797 לקינ 28/11/2016 613.16 תוכתמ יופיצ  לבתו יכילומ ףסא דח
3.028 Sn 28/11/2016 613.16 לידב תוכתמ יופיצ  לבתו יכילומ ףסא דח
3.82 Cu 28/11/2016 613.16 תשוחנ תוכתמ יופיצ  לבתו יכילומ ףסא דח
4.61 Cr 06/10/2016 685.52 יכרע שולש םורכ תוכתמ יופיצ  לבתו יכילומ ףסא דח
1373 דירולכ 06/10/2016 555.50 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט
11.9 pH 06/10/2016 555.50 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט
1952 ןרתנ 06/10/2016 555.50 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט
479 דירולכ 27/06/2016 457.61 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט
636 םינמושו םינמש 27/06/2016 457.61 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט
4.7 pH 27/06/2016 457.61 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט

1753 דירולכ 04/04/2016 250.16 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט
468 םינמושו םינמש 04/04/2016 250.16 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט
1019 ןרתנ 04/04/2016 250.16 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט
5.01 pH 04/04/2016 250.16 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט
765 םינמושו םינמש 17/02/2016 757.18 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט
4.56 pH 17/02/2016 757.18 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט
5.23 pH 01/08/2016 546.68 ןולמ יתב  הניגר ןולמ מ"עב ופקט
549 םינמושו םינמש 28/11/2016 1,324.93 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  (מ"עב )1999( יסגול ימלוא.ש) מ"עב םייח הרט
18.2 Zn 15/12/2016 744.00 ץבא תוכתמ יופיצ  ןוולג רקפ זפ די
12.7 Zn 13/07/2016 558.33 ץבא תוכתמ יופיצ  ןוולג רקפ זפ די
5.48 Zn 23/06/2016 1,954.17 ץבא תוכתמ יופיצ  ןוולג רקפ זפ די
5.87 Zn 14/04/2016 1,729.47 ץבא תוכתמ יופיצ  ןוולג רקפ זפ די
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4.91 pH 06/10/2016 1,391.36 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  תוביתנ-ףוננחוי
5.02 pH 27/06/2016 1,573.96 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  תוביתנ-ףוננחוי
5.35 pH 17/02/2016 1,262.18 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  תוביתנ-ףוננחוי
5.07 pH 17/11/2016 3,797.30 ןוזמ ילעפמ  ישמ ןרוא תייפאמ
905 םינמושו םינמש 17/11/2016 3,797.30 ןוזמ ילעפמ  ישמ ןרוא תייפאמ
5.37 pH 13/07/2016 2,268.68 ןוזמ ילעפמ  ישמ ןרוא תייפאמ
670 דירולכ 13/04/2016 1,318.63 ןוזמ ילעפמ  ישמ ןרוא תייפאמ
2058 םינמושו םינמש 13/04/2016 1,318.63 ןוזמ ילעפמ  ישמ ןרוא תייפאמ
5.54 pH 13/04/2016 1,318.63 ןוזמ ילעפמ  ישמ ןרוא תייפאמ
558 ןרתנ 13/04/2016 1,318.63 ןוזמ ילעפמ  ישמ ןרוא תייפאמ
40 ילרנימ ןמש 15/06/2016 148.00 הציחר תונחתו םיכסומ  מ"עב תולבוה.ר.ש.א.מ- םוינלימ ךסומ
59 VSS/TSS 15/06/2016 148.00 הציחר תונחתו םיכסומ  מ"עב תולבוה.ר.ש.א.מ- םוינלימ ךסומ
98 ילרנימ ןמש 13/04/2016 155.78 הציחר תונחתו םיכסומ  מ"עב תולבוה.ר.ש.א.מ- םוינלימ ךסומ
57 ילרנימ ןמש 16/11/2016 50.00 הציחר תונחתו םיכסומ  ר"מר ךסומ
60 VSS/TSS 28/11/2016 145.54 תוכתמ יופיצ  מ"עב תורסומ
1.1 סמומ דיפלוס 06/10/2016 163.17 תוכתמ יופיצ  מ"עב תורסומ
1.2 סמומ דיפלוס 09/05/2016 199.10 תוכתמ יופיצ  מ"עב תורסומ

COD/BOD 14/09/2016 9,753.18 ןולמ יתב  ןימינב ןורבה תונולמ-ודרנואל ןולמ
4.1 סמומ דיפלוס 14/11/2016 3,641.55 תוכתמ יופיצ  תושע לעפמ
2.32 Cu 27/09/2016 5,234.73 תשוחנ תוכתמ יופיצ  תושע לעפמ
3.1 סמומ דיפלוס 27/06/2016 6,451.55 תוכתמ יופיצ  תושע לעפמ
4.19 םינוינונ םיטנגרטד 13/07/2016 21,104.34 םילוח יתב  ןולקשא יליזרב יאופר זכרמ
4.19 םינוינונ םיטנגרטד 13/07/2016 21,104.34 םילוח יתב  ןולקשא יליזרב יאופר זכרמ
5.8 םינוינונ םיטנגרטד 13/07/2016 21,104.34 םילוח יתב  ןולקשא יליזרב יאופר זכרמ
5.8 םינוינונ םיטנגרטד 13/07/2016 21,104.34 םילוח יתב  ןולקשא יליזרב יאופר זכרמ
947 ןרתנ 13/07/2016 21,104.34 םילוח יתב  ןולקשא יליזרב יאופר זכרמ
947 ןרתנ 13/07/2016 21,104.34 םילוח יתב  ןולקשא יליזרב יאופר זכרמ
1766 דירולכ 13/07/2016 21,104.34 םילוח יתב  ןולקשא יליזרב יאופר זכרמ
1766 דירולכ 13/07/2016 21,104.34 םילוח יתב  ןולקשא יליזרב יאופר זכרמ

2 סמומ דיפלוס 22/08/2016 3,811.19 תוטחשמ  הכסי סדה תטחשמ
2 סמומ דיפלוס 22/08/2016 3,811.19 תוטחשמ  הכסי סדה תטחשמ

5.2 pH 26/07/2016 1,810.68 תוטחשמ  הכסי סדה תטחשמ
5.2 pH 26/07/2016 1,810.68 תוטחשמ  הכסי סדה תטחשמ

14240 דירולכ 18/01/2016 11,958.58 תוטחשמ  הכסי סדה תטחשמ
14240 דירולכ 18/01/2016 11,958.58 תוטחשמ  הכסי סדה תטחשמ
7268.9 ןרתנ 18/01/2016 11,958.58 תוטחשמ  הכסי סדה תטחשמ
7268.9 ןרתנ 18/01/2016 11,958.58 תוטחשמ  הכסי סדה תטחשמ
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362.5 םינמושו םינמש 18/01/2016 11,958.58 תוטחשמ  הכסי סדה תטחשמ
362.5 םינמושו םינמש 18/01/2016 11,958.58 תוטחשמ  הכסי סדה תטחשמ
5.5 pH 27/09/2016 14,752.40 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןולקשאל תילכלכה הרבחה- הנירמה םחתמ
5.5 pH 27/09/2016 14,752.40 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןולקשאל תילכלכה הרבחה- הנירמה םחתמ
5.31 pH 11/04/2016 2,279.90 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןולקשאל תילכלכה הרבחה- הנירמה םחתמ
5.31 pH 11/04/2016 2,279.90 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןולקשאל תילכלכה הרבחה- הנירמה םחתמ
563 םינמושו םינמש 24/02/2016 2,719.17 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןולקשאל תילכלכה הרבחה- הנירמה םחתמ
563 םינמושו םינמש 24/02/2016 2,719.17 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןולקשאל תילכלכה הרבחה- הנירמה םחתמ
4.5 COD/BOD 08/05/2016 1,231.81 ןוזמ יתיישעת לעפמ  םירטס הדוס
1.4 סמומ דיפלוס 10/08/2016 6,586.25 ןוזמ יתיישעת לעפמ - CHS רוצח רבלוס

1.4 סמומ דיפלוס 10/08/2016 6,586.25 ןוזמ יתיישעת לעפמ - CHS רוצח רבלוס

5.0397 COD/BOD 14/04/2016 5,432.93 ןוזמ יתיישעת לעפמ - CHS רוצח רבלוס

5.0397 COD/BOD 14/04/2016 5,432.93 ןוזמ יתיישעת לעפמ - CHS רוצח רבלוס

5.1 pH 17/11/2016 480.57 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  (מ"עב הלקיד ינג רבליס) םיעורא רבליס
470 ןרתנ 17/11/2016 480.57 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  (מ"עב הלקיד ינג רבליס) םיעורא רבליס
917 דירולכ 17/11/2016 480.57 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  (מ"עב הלקיד ינג רבליס) םיעורא רבליס
542 דירולכ 16/06/2016 450.24 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  (מ"עב הלקיד ינג רבליס) םיעורא רבליס
364 ןרתנ 16/06/2016 450.24 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  (מ"עב הלקיד ינג רבליס) םיעורא רבליס
308 םינמושו םינמש 16/03/2016 1,445.50 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  (מ"עב הלקיד ינג רבליס) םיעורא רבליס
10.9 pH 26/10/2016 4,596.67 ןוזמ יתיישעת לעפמ  ןויצ יבנע
10.9 pH 26/10/2016 4,596.67 ןוזמ יתיישעת לעפמ  ןויצ יבנע
667 ןרתנ 10/08/2016 3,056.67 ןוזמ יתיישעת לעפמ  ןויצ יבנע

12.37 pH 10/08/2016 3,056.67 ןוזמ יתיישעת לעפמ  ןויצ יבנע
12.37 pH 10/08/2016 3,056.67 ןוזמ יתיישעת לעפמ  ןויצ יבנע
45.5 VSS/TSS 10/08/2016 3,056.67 ןוזמ יתיישעת לעפמ  ןויצ יבנע
45.5 VSS/TSS 10/08/2016 3,056.67 ןוזמ יתיישעת לעפמ  ןויצ יבנע
667 ןרתנ 10/08/2016 3,056.67 ןוזמ יתיישעת לעפמ  ןויצ יבנע

12.78 pH 15/03/2016 6,972.05 ןוזמ יתיישעת לעפמ  ןויצ יבנע
12.78 pH 15/03/2016 6,972.05 ןוזמ יתיישעת לעפמ  ןויצ יבנע
16.9 סמומ דיפלוס 15/12/2016 38.89 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
4.56 pH 15/12/2016 38.89 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
525 ןרתנ 15/12/2016 38.89 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
4.74 Cr 15/12/2016 38.89 יכרע שולש םורכ תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
978 דירולכ 17/11/2016 77.71 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
1188 ןרתנ 17/11/2016 77.71 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
5.3 סמומ דיפלוס 17/11/2016 77.71 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ

1931 טאפלוס 17/11/2016 77.71 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
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49.6 Cr 17/11/2016 77.71 יכרע שולש םורכ תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
7.95 Cr 14/09/2016 33.83 יכרע שולש םורכ תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
307 ןרתנ 14/09/2016 33.83 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
15.7 סמומ דיפלוס 14/09/2016 33.83 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
3.94 pH 10/08/2016 168.20 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
1782 טאפלוס 10/08/2016 168.20 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
42.4 Cr 10/08/2016 168.20 יכרע שולש םורכ תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
1287 ןרתנ 10/08/2016 168.20 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
1486 דירולכ 10/08/2016 168.20 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
5.27 Cr 18/02/2016 1,097.60 יכרע שולש םורכ תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
3.85 pH 18/02/2016 1,097.60 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
706 ןרתנ 18/02/2016 1,097.60 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ  תורוע דוביע לעפמ היצילפ
5.16 pH 28/11/2016 127.93 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב יח הפפ
753 םינמושו םינמש 06/10/2016 87.67 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב יח הפפ
4.3 pH 06/10/2016 87.67 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב יח הפפ
4.75 pH 22/08/2016 426.99 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  מ"עב יח הפפ
318 ןרתנ 23/06/2016 333.39 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב א.י רגרוברפ
350 םינמושו םינמש 23/06/2016 333.39 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב א.י רגרוברפ
470 דירולכ 23/06/2016 333.39 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב א.י רגרוברפ
11.8 pH 15/12/2016 3,953.24 הימיכ ילעפמ  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ
16.81 VSS/TSS 15/12/2016 3,953.24 הימיכ ילעפמ  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ
42.5 Al 14/11/2016 2,863.36 ןרמח הימיכ ילעפמ  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ

COD/BOD 21/09/2016 5,499.36 הימיכ ילעפמ  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ
491 ןרתנ 08/05/2016 1,766.80 הימיכ ילעפמ  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ
80.1 Al 08/05/2016 1,766.80 ןרמח הימיכ ילעפמ  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ
344 ןרתנ 14/04/2016 3,680.83 הימיכ ילעפמ  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ

44.31 VSS/TSS 14/04/2016 3,680.83 הימיכ ילעפמ  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ
44.2 Al 24/02/2016 3,821.41 ןרמח הימיכ ילעפמ  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ
62.7 Al 18/01/2016 3,614.84 ןרמח הימיכ ילעפמ  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ
9.88 COD/BOD 18/01/2016 3,614.84 הימיכ ילעפמ  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ
4.95 pH 16/06/2016 545.27 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  (מ"עב )2000( תוקזחא ןוריג .פ) ןוריג ןוינק
4.95 pH 16/06/2016 545.27 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  (מ"עב )2000( תוקזחא ןוריג .פ) ןוריג ןוינק
5.03 pH 24/02/2016 748.00 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  (מ"עב )2000( תוקזחא ןוריג .פ) ןוריג ןוינק
5.03 pH 24/02/2016 748.00 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  (מ"עב )2000( תוקזחא ןוריג .פ) ןוריג ןוינק
67 VSS/TSS 11/12/2016 5,349.19 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
67 VSS/TSS 11/12/2016 5,349.19 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק

70.8 VSS/TSS 08/12/2016 42,793.55 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
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70.8 VSS/TSS 08/12/2016 42,793.55 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
759 ןרתנ 12/11/2016 89,721.23 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
58 VSS/TSS 12/11/2016 89,721.23 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
759 ןרתנ 12/11/2016 89,721.23 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
58 VSS/TSS 12/11/2016 89,721.23 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
4.5 COD/BOD 17/09/2016 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
4.5 COD/BOD 17/09/2016 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
316 ןרתנ 17/09/2016 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
316 ןרתנ 17/09/2016 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
4.3 COD/BOD 03/08/2016 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
4.3 COD/BOD 03/08/2016 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
53 VSS/TSS 02/08/2016 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
53 VSS/TSS 02/08/2016 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק

55.2 VSS/TSS 20/07/2016 42,778.31 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
55.2 VSS/TSS 20/07/2016 42,778.31 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
59 VSS/TSS 22/06/2016 73,533.05 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
59 VSS/TSS 22/06/2016 73,533.05 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
68 VSS/TSS 08/05/2016 35,193.97 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
68 VSS/TSS 08/05/2016 35,193.97 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק

41.62 VSS/TSS 13/04/2016 39,417.24 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
41.62 VSS/TSS 13/04/2016 39,417.24 ןוזמ יתיישעת לעפמ  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
310 םינמושו םינמש 27/09/2016 494.83 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןורבה ימלוא- ילאפר
5.5 pH 27/09/2016 494.83 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןורבה ימלוא- ילאפר
5.42 pH 21/07/2016 372.11 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןורבה ימלוא- ילאפר
515 ןרתנ 16/06/2016 1,588.88 םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא  ןורבה ימלוא- ילאפר
341 ןרתנ 27/09/2016 20,404.80 ןולמ יתב  רהוסה יתב תורש

69.4118 VSS/TSS 20/01/2016 7,439.48 ןולמ יתב  רהוסה יתב תורש



        

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

     

          

       

     

               

       

     

       

    

     

              

      

      

       

      

      

        

      

      

        

           

        

           

       

     

     

      

        

       

     

       

          

       

     

        

      

          

                

     

       

          

            

                   

       

       

                   

                

               

               

          

         

      

        

תורעה  רפסמ
 םימוגידה
 ואצמנ אלש

 תוגירח
 וא םירוסא)

 (םיגירח

 קפסמ
 םימוגיד
 ואצמנש
 םיכפש
 םירוסא

 רפסמ
 םימוגיד
 ואצמנש
 םיכפש
 םיגירח

 שי םאה
 םכסה

 תמרזהל
 םיכפש
 םיגירח
 אל/ןכ

 רפסמ
 תוקידב

 לעופב

 רפסמ
 תוקידב

 יתנש
 ןנכותמ

 תינכת י"פע
 םוגידה

 תומכ
 םיכפש/םימ

 תיתנש

 ןפוא
 םוגידה

 כרומףטח) /
 (ב

תישילשה תפסותה יפל יתיישעת רזגמ לעפמה תבותכ לעפמ םש  'סמ
 ירודיס

1 2 3 אל 4 4 9023 ףטח ןולמ יתב ןולקשא 2, , תורוד השמ םימגא 1 

1 2 3 אל 4 4 1444 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא ןולקשא 5, , רושיכה הנרא ימלוא 2 

םוגדל קסעה יע בוריס 0 3 3 אל 3 2 1360 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא תוביתנ 13, , הכאלמה ילעב םיימש תכרב ימלוא 3 

1 2 2 אל 3 4 3934 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא ןולקשא 29, , לאיזר דוד ןורבה ימלוא 4 

2 2 2 אל 4 4 6085 ףטח ןוזמ ילעפמ ןולקשא 12, , למעה תודילג) ( עפש הקסלא 5 

ב השדח החושל רבעמ 30/11/16, 1/12/16 ה דע םימוגיד תאפקה 0 3 3 אל 3 4 4051 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא ןולקשא 6121/1, , רגנה ןוזמ רוצי הילימא 6 

0 4 4 אל 4 4 2066 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא ,ןולקשא ,1256/125 ל"הצ מ"עב המלש ךלמה תונומרא 7 

4 7 4 אל 11 12 609203 בכרומ רחא ןולקשא , , ןולקשא ףוח.א.מ ןולקשא ףוח.א.מ היכרב 8 

3 0 1 אל 4 4 24540 ףטח ןולמ יתב ןולקשא 28, , תפקרה ץיב ןדלוג- רוואט ןדלוג 9 

1 3 3 אל 4 4 1467 ףטח ןוזמ ילעפמ ןולקשא 1, , למעה הנוזירא תודילג 10 

0 2 4 אל 4 4 2581 ףטח ןוזמ ילעפמ ,תוביתנ ,א/2 ףרוצה מ"עב ודרולוק תודילג 11 

2 1 1 1/1/17 םימוגיד תאפקה םלשוה אל 3 3 27064 ףטח ןולמ יתב , , 78100 ןולקשא ,944:ד.ת,9 םדא לאיתוקי ןיא יידילוה-ןוטגנילרה םילג םילג 12 

3 0 1 אל 4 4 1859 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא תוביתנ 1, , םיזראה םיעורא.ד.א ןאקפה ןג 13 

0 2 4 אל 4 4 17028 ףטח ןולמ יתב ,ןולקשא ,31:ד.ת,11 םיסייטה ןד ינג 14 

0 4 4 אל 4 4 4852 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא ןולקשא 38, , רמת מ"עב ןולקשא ןושמש ינג 15 

6 0 0 אל 6 6 3889 ףטח תוכתמ יופיצ ןולקשא 2, , הפואה ןגד שטיוד) ( ןורטיד 16 

6 0 0 אל 6 6 1058 ףטח הקיטמסוק ןולקשא 209, , הישעתה תורדש הקיטמסוקל לעפמ ןייטשנרוב 'רד 17 

2 1 2 אל 4 4 45084 ףטח ןולמ יתב ןולקשא 1, , רמע ןב שפונה רפכ) ( לייחה ןעמל הדוגאה 18 

0 3 4 אל 4 4 6149 ףטח ןוזמ ילעפמ תוביתנ 1, , הכאלמה ילעב לפוו ירצומ עיבגה 19 

רגסנ/קסעב תוליעפ ןיא 0 2 3 אל 3 3 4642 ףטח ןוזמ ילעפמ ריפש בשומ 23, , קשמ ןבלחה 20 

5 1 0 אל 6 6 2750 ףטח תוכתמ יופיצ ,תוביתנ ,5004:ד.ת, הישעת.א לבתו יכילומ ףסא דח 21 

0 4 4 אל 4 4 1688 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא תוביתנ רטנס םיצ) ( 5, , הכאלמה ילעב ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט 22 

1 1 3 אל 4 4 4171 ףטח ןולמ יתב ןולקשא 1, , ןרוג הנוי הניגר ןולמ מ"עב ופקט 23 

2 1 2 אל 4 4 1384 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא תוביתנ 32, , הכאלמה ילעב  24 (מ"עב )1999( יסגול ימלוא.ש) מ"עב םייח הרט

6 4 0 אל 10 10 10667 ףטח תוכתמ יופיצ ןולקשא 26, , רצויה תוצוח ןוולג רקפ זפ די 25 

0 3 3 אל 4 4 4998 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא תוביתנ , , הכאלמה ילעב תוביתנ-ףוננחוי 26 

0 2 4 אל 4 4 7910 ףטח ןוזמ ילעפמ ןולקשא 1, , ןפואה ישמ ןרוא תייפאמ 27 

8 0 0 אל 8 8 23760 ףטח רחא ןולקשא , , ףוח תירוזא הצעומ ןולקשא ףוח.א.מ םיעיקבמ 28 

1 2 2 אל 4 4 787 ףטח הציחר תונחתו םיכסומ ןולקשא 247, , םינינפה מ"עב תולבוה.ר.ש.א.מ- םוינלימ ךסומ 29 

4 0 0 אל 4 4 611 ףטח הציחר תונחתו םיכסומ ,ןולקשא ,5181:ד.ת,8 לולסמה יסורס ךסומ 30 

1 1 3 אל 4 4 296 ףטח הציחר תונחתו םיכסומ ןולקשא 15, , הבכרמה ר"מר ךסומ 31 

0 2 4 אל 5 6 1479 ףטח תוכתמ יופיצ תוביתנ 4, , , 80200 הכאלמה ילעב מ"עב תורסומ 32 

4 0 0 אל 4 4 33088 ףטח תוסבכמ ןולקשא 56/8, , טרחה ןולקשא תינכמ הסבכמ ה ,ר-ןויצ תעבג.ת.א יתיישעת הסבכמ 33 

6 0 0 אל 6 6 36994 ףטח ןולמ יתב ןולקשא 11, , ינלוג ןימינב ןורבה תונולמ-ודרנואל ןולמ 34 

2 2 4 אל 6 6 24170 בכרומ תוכתמ יופיצ ןולקשא הישעתה ' 246, ,דש תושע לעפמ 35 

6 1 1 אל 8 8 151305 בכרומ םילוח יתב ןולקשא 2, , , 78278 תורדתסהה ןולקשא יליזרב יאופר זכרמ 36 

6 3 3 אל 11 11 65491 ףטח תוטחשמ ,ןולקשא ,3130:ד.ת,18 ןמואה הכסי סדה תטחשמ 37 

0 0 4 אל 4 4 8372 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא ,ןולקשא ,288:ד.ת, אישנה םיסכנ תכרעמ ט"בהשמ-מ"הור דרשמ 38 

4 3 0 15/7/16 ה דע םימוגיד תייהשה אל 4 4 27422 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא , , 78151, * ןולקשא ,5335:ד.ת ןולקשאל תילכלכה הרבחה- הנירמה םחתמ 39 

5 0 1 אל 6 6 15467 ףטח ןוזמ יתיישעת לעפמ ןולקשא 18, , ןמואה םירטס הדוס 40 

2 1 4 אל 6 6 37413 ףטח ןוזמ יתיישעת לעפמ ןולקשא 8, , שרחה - CHS רוצח רבלוס 41 

0 3 4 אל 4 4 2343 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא ןולקשא , , רבליס תמוצ  42 (מ"עב הלקיד ינג רבליס) םיעורא רבליס

םיבכר תמיסח לשב תורשואמה תוחושל השיג ןיא 5 3 2 אל 9 9 43049 ףטח ןוזמ יתיישעת לעפמ ןולקשא 5, , שרחה ןויצ יבנע 43 

פסאב התסוכ החושההמוזי הרוצב םירזהל רשוא ילויב קר) ( המירז ןיא 0 5 4 אל 5 5 1477 ףטח תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ ןולקשא 206, , היישעתה תורדש תורוע דוביע לעפמ היצילפ 44 

0 3 3 אל 3 4 592 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא תוביתנ םילשורי ' 55, ,דש מ"עב יח הפפ 45 

0 1 4 אל 4 4 2394 ףטח ןוזמ יתיישעת לעפמ ןולקשא 2, , רצויה תוצוח מ"עב א.י רגרוברפ 46 

דע האפקה המוזי הרוצב םירזהל רשוא ילויב קר) ( , 5.11.16 המירז ןיא 0 0 1 אל 1 2 5525 ףטח ןוזמ יתיישעת לעפמ ןולקשא 7, , רצויה תוצוח מ"עב 2009 תואקשמ וטנירפ 47 

ילויב החושל השיג ןיא ,ץרמב םימוגיד תאפקה 2 6 8 אל 10 10 38103 ףטח הימיכ ילעפמ ןולקשא 1, , בל רב םייח מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 48 

2 2 0 01/01/2017 דע םימוגיד תאפקה אל 2 2 2017 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא ןולקשא 21, , ןוירוג ןב תורדש  49 (מ"עב )2000( תוקזחא ןוריג .פ) ןוריג ןוינק

3 0 1 אל 4 4 4294 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא ןולקשא 1, , , 78281 חנה תניפ ןוירוג ןב תורדש מ"עב ןולקשא ןוינק לוהינ תורוא-תוצוח ןוינק 50 

יאנ שדוחב רגסנ 0 0 2 אל 2 2 1377 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא תוביתנ 203, , הכאלמה ילעב  51 2010 תוביתנ אמק הפק

1 9 12 אל 12 12 452383 בכרומ ןוזמ יתיישעת לעפמ ןולקשא 5, , בל רב םייח מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק 52 

1 3 3 אל 4 4 3204 ףטח םינוינק תודעסמ, , םיעורא תומלוא ןולקשא 40, , תורדתסהה ןורבה ימלוא- ילאפר 53 

2 1 1 אל 4 4 54204 ףטח ןולמ יתב ןולקשא הישעתה ' , ,דש תניפ לצרה רהוסה יתב תורש 54 
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ךרע \ ל"גמ) ( לעופב םיזוכיר עצוממ       יפ לע המרזה רתומה יברימ זוכיר
ךרע \ ל"גמ) ( םכסה

 ןחרז
 ןקנח
לדליק TSS COD ןחרז 

 ןקנח
לדליק TSS COD 

 םיכפש/םימ תומכ
תיתנש יתיישעת רזגמ לעפמ םש  'סמ

ןולמ יתב 9,023.21 800 400 50 15 1,133 204 םימגא 1 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 1,443.99 800 400 50 15 1,890 208 הנרא ימלוא 2 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 1,360.41 800 400 50 15 2,782 288 םיימש תכרב ימלוא 3 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 3,934.21 800 400 50 15 1,899 296 ןורבה ימלוא 4 

ןוזמ ילעפמ 6,085.39 800 400 50 15 3,352 520 30 9 תודילג) ( עפש הקסלא 5 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 4,051.46 800 400 50 15 6,423 1,762 101 34 ןוזמ רוצי הילימא 6 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 2,066.25 800 400 50 15 2,459 485 מ"עב המלש ךלמה תונומרא 7 

רחא 609,202.80 800 400 50 15 947 382 91 13 ןולקשא ףוח.א.מ היכרב 8 

ןולמ יתב 24,539.73 800 400 50 15 595 132 ץיב ןדלוג- רוואט ןדלוג 9 

ןוזמ ילעפמ 1,466.96 800 400 50 15 2,401 203 38 2 הנוזירא תודילג 10 

ןוזמ ילעפמ 2,580.92 800 400 50 15 8,605 363 42 21 מ"עב ודרולוק תודילג 11 

ןולמ יתב 27,064.21 800 400 50 15 2,518 397 ןיא יידילוה-ןוטגנילרה םילג םילג 12 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 1,858.80 800 400 50 15 596 139 םיעורא.ד.א ןאקפה ןג 13 

ןולמ יתב 17,027.64 800 400 50 15 1,480 355 ןד ינג 14 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 4,851.91 800 400 50 15 5,101 610 מ"עב ןולקשא ןושמש ינג 15 

תוכתמ יופיצ 3,889.39 800 400 50 15 109 34 2 ןגד שטיוד) ( ןורטיד 16 

הקיטמסוק 1,057.55 800 400 50 15 4 הקיטמסוקל לעפמ ןייטשנרוב 'רד 17 

ןולמ יתב 45,083.70 800 400 50 15 1,049 207 שפונה רפכ) ( לייחה ןעמל הדוגאה 18 

ןוזמ ילעפמ 6,149.12 800 400 50 15 7,296 1,084 59 10 לפוו ירצומ עיבגה 19 

ןוזמ ילעפמ 4,642.36 800 400 50 15 5,772 882 119 40 ןבלחה 20 

תוכתמ יופיצ 2,750.27 800 400 50 15 689 218 6 לבתו יכילומ ףסא דח 21 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 1,687.56 800 400 50 15 8,453 1,127 ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט 22 

ןולמ יתב 4,171.30 800 400 50 15 936 251 הניגר ןולמ מ"עב ופקט 23 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 1,383.82 800 400 50 15 1,143 295  24 (מ"עב )1999( יסגול ימלוא.ש) מ"עב םייח הרט

תוכתמ יופיצ 10,667.20 800 400 50 15 164 79 255 ןוולג רקפ זפ די 25 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 4,998.23 800 400 50 15 2,120 426 תוביתנ-ףוננחוי 26 

ןוזמ ילעפמ 7,910.01 800 400 50 15 7,471 1,545 133 13 ישמ ןרוא תייפאמ 27 

רחא 23,760.32 800 400 50 15 645 193 67 8 ןולקשא ףוח.א.מ םיעיקבמ 28 

הציחר תונחתו םיכסומ 786.57 800 400 50 15 706 11 מ"עב תולבוה.ר.ש.א.מ- םוינלימ ךסומ 29 

הציחר תונחתו םיכסומ 611.30 800 400 50 15 77 2 יסורס ךסומ 30 

הציחר תונחתו םיכסומ 295.91 800 400 50 15 1,374 19 ר"מר ךסומ 31 

תוכתמ יופיצ 1,478.84 800 400 50 15 1,473 511 13 מ"עב תורסומ 32 

תוסבכמ 33,088.31 800 400 50 15 156 17 ןולקשא תינכמ הסבכמ ה ,ר-ןויצ תעבג.ת.א יתיישעת הסבכמ 33 

ןולמ יתב 36,993.75 800 400 50 15 477 113 ןימינב ןורבה תונולמ-ודרנואל ןולמ 34 

תוכתמ יופיצ 24,169.75 800 400 50 15 1,935 498 12 תושע לעפמ 35 

םילוח יתב 151,304.79 800 400 50 15 616 170 6 ןולקשא יליזרב יאופר זכרמ 36 

תוטחשמ 65,491.12 800 400 50 15 852 249 75 7 הכסי סדה תטחשמ 37 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 8,372.31 800 400 50 15 1,615 375 םיסכנ תכרעמ ט"בהשמ-מ"הור דרשמ 38 

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 27,421.71 800 400 50 15 2,126 557 ןולקשאל תילכלכה הרבחה- הנירמה םחתמ 39 



                                             

                                             

                                 

                                                 

                                        

                                 

                                            

                                                       

                                              

                                  

                                     

                               

                                           

                              

                               

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

ןוזמ יתיישעת לעפמ 15,467.24 800 400 50 15 481 162 118 9  םירטס הדוס
ןוזמ יתיישעת לעפמ 37,412.61 800 400 50 15 1,068 267 75 6 - CHS רוצח רבלוס

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 2,343.29 800 400 50 15 3,120 383  (מ"עב הלקיד ינג רבליס) םיעורא רבליס
ןוזמ יתיישעת לעפמ 43,049.39 800 400 50 15 621 60 11 1  ןויצ יבנע
תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ 1,476.93 800 400 50 15 1,850 124 3  תורוע דוביע לעפמ היצילפ

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 592.28 800 400 50 15 3,527 968  מ"עב יח הפפ
ןוזמ יתיישעת לעפמ 2,393.80 800 400 50 15 2,179 287 67 12  מ"עב א.י רגרוברפ
ןוזמ יתיישעת לעפמ 5,525.34 800 400 50 15 902 17 5 1  מ"עב 2009 תואקשמ וטנירפ
הימיכ ילעפמ 38,102.75 800 400 50 15 2,436 974 15 1  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ

םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 2,017.28 800 400 50 15 2,263 432  (מ"עב )2000( תוקזחא ןוריג .פ) ןוריג ןוינק
םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 4,293.67 800 400 50 15 654 237  מ"עב ןולקשא ןוינק לוהינ תורוא-תוצוח ןוינק
םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 1,377.32 800 400 50 15 1,113 289  2010 תוביתנ אמק הפק

ןוזמ יתיישעת לעפמ 452,382.94 800 400 50 15 1,256 316 28 9  מ"עב הריב תולשבמ גרבסלרק
םינוינקתודעסמ, ,םיעורא תומלוא 3,204.45 800 400 50 15 2,148 268  ןורבה ימלוא- ילאפר
ןולמ יתב 54,203.59 800 400 50 15 683 262  רהוסה יתב תורש


