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תורעה  םימוגידה רפסמ
 תוגירח ואצמנ א ש
 )םיגירח וא םירוסא(

 םימוגיד קפסמ
 םיכפש ואצמנש

 םירוסא

 םימוגיד רפסמ
 םיכפש ואצמנש

 םיגירח

 םכסה שי םאה
 תמרזה 
 םיגירח םיכפש

 א /ןכ

 תוקידב רפסמ
  עופב

 תוקידב רפסמ
 ןנכותמ יתנש
 תינכת י"פע

 םוגידה

תיתנש םיכפש/םימ תומכ  ןפוא
 םוגידה

 רומ/ףטח(
 )בכ

 תפסותה יפ  יתיישעת רזגמ
 תישי שה

 'סמ עפמ םש עפמה תבותכ

 ירודיס

םוגדל ן ינ אל ןכ לע םוגידה קנב רוזיא ןק מ ןיק ה קסעה 0 2 2 0 2 2 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא  מ"עב םיימש  כרב פ.נ.א ובי נ 13 הכאלמה ילעב
3 1 1 0 4 4 ןולמ י ב ףטח ןולמ י ב ןולקשא 2  ורוד השמ מ"עב ןולקשא שפונ םימגא

1 1 0 1 0 0 1/4/17 ב רגסנ םלואה םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ןולקשא 5 רושיכה  מ"עב הנרא ימלוא
החושל עיגהל ישוק 0 0 1 0 1 2 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ןולקשא 29 לאיזר דוד  רבה נגו-ןורבה ימלוא

0 2 3 0 3 3 ןוזמ ילעפמ ףטח ןוזמ ילעפמ ןולקשא 12 למעה  ) ודילג( מ"עב עפש הקסלא
0 2 4 0 4 4 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ןולקשא 6121/1 רגנה  מ"עב ןוזמ רוצי הילימא

4 4 0 3 2 1 01/03/201 דע םימוגיד  אפקה םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ןולקשא 1256/125 ל"הצ  מ"עב (2011) ןודעס המלש- המלש ךלמה  ונומרא
החושל עיגהל ישוק 1 3 1 0 4 5 רחא ףטח רחא ןולקשא ןולקשא ףוח.א.מ  ןולקשא ףוח.א.מ היכרב

2 0 2 0 4 4 ןולמ י ב ףטח ןולמ י ב ןולקשא 28  פקרה  מ"עב לטוה רוואט ןדלוג
0 2 2 0 2 1 ןוזמ ילעפמ ףטח ןוזמ ילעפמ  מ"עב ודרולוק  ודילג ובי נ א2/ ףרוצה
2 0 2 0 4 4 ןולמ י ב ףטח ןולמ י ב 78100 ןולקשא 944:ד.  9 םדא לאי וקי  ןיא יידילוה-ןוטגנילרה םילג םילג
2 1 2 0 4 4 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא  םיעורא.ד.א ןאקפה ןג ובי נ 1 םיזראה

4 4 0 2 2 0 31/05/17 דע םימוגיד  אפקה ןולמ י ב ףטח ןולמ י ב ןולקשא 31:ד.  11 םיסייטה  מ"עב ןד ינג
0 4 4 0 4 4 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ןולקשא 38 רמ   מ"עב (1986) ןולקשא ןושמש ינג
4 0 0 0 4 4 ףטח וכ מ יופיצ ןולקשא 2 הפואה וכ מ יופיצ  מ"עב  וישע  ןורטיד

1 1 0 0 0 1 1/4/17 ב רגסנ רוטינ  ינכו מ רסוה הקיטמסוק ףטח הקיטמסוק ןולקשא 209 הישע ה  ורדש  הקיטמסוקל לעפמ ןייטשנרוב 'רד
1 1 3 0 4 4 ןולמ י ב ףטח ןולמ י ב ןולקשא 1 רמע ןב  )שפונה רפכ) (ר.ע( לארשיב לייחה ןעמל הדוגאה
0 3 4 0 4 4 ןוזמ ילעפמ ףטח ןוזמ ילעפמ  לפוו ירצומ עיבגה ובי נ 1 הכאלמה ילעב

8 8 0 0 0 8 30/6/17 דע םימוגיד  אפקה םילוח י ב בכרומ םילוח י ב 78278 ןולקשא 2  ורד סהה  ןולקשא יליזרב יאופרה זכרמה
המירז ןיא 0 3 2 0 3 3 ףטח וכ מ יופיצ  לב ו יכילומ ףסא דח ובי נ 5004:ד.  הישע .א וכ מ יופיצ
המירז ןיא 4 1 1 0 5 5 הימיכ ילעפמ ףטח הימיכ ילעפמ ןולקשא 5 רצויה  וצוח  מ"עב היגולוקא רוא לט
קסעה יע הכ ור החושה 0 1 1 0 1 2 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא  ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט ובי נ ) 5רטנס םיצ( הכאלמה ילעב

1 2 1 0 4 4 ןולמ י ב ףטח ןולמ י ב ןולקשא 1 ןרוג הנוי  )עבטה ינ יא( מעב ופקט
2 0 1 0 3 3 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא  מ"עב םייח הרט ובי נ ןמואה

החושל עיגהל ישוק ףטח וכ מ יופיצ 10 9 0 0 5 4 ןולקשא 26 רצויה  וצוח וכ מ יופיצ  ןוולג רקפ זפ די
0 0 4 0 4 4 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא  מ"עב (1988)וינבו ףוננחוי .מ ובי נ הכאלמה ילעב
1 2 1 0 4 4 הציחר  ונח ו םיכסומ ףטח הציחר  ונח ו םיכסומ ןולקשא 5181:ד.  8 לולסמה  ןולקשא יסורס  ורש .מ

9 9 0 0 0 9 2 ןועברב רוטינ  ינכו ל סנכנ רחא ףטח רחא ןולקשא ןצינ שטמ  ןולקשא ש"טמל הסינכב ןצינ ףסאמ
4 4 0 3 3 1 31/07/17 דע םימוגיד  אפקה ןוזמ ילעפמ ףטח ןוזמ ילעפמ ןולקשא 1 ןפואה  ישמ ןרוא  ייפאמ

4 0 0 0 4 4 רחא ףטח רחא ןולקשא ףוח  ירוזא הצעומ  ןולקשא ףוח.א.מ םיעיקבמ
ןוזמ י יישע  לעפמ 12 15 0 11 4 4 בכרומ ןוזמ י יישע  לעפמ ןולקשא 5 בל רב םייח  גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ

המירז ןיא 1 1 1 0 2 3 הציחר  ונח ו םיכסומ ףטח הציחר  ונח ו םיכסומ ןולקשא 15 הבכרמה  מ"עב-(1997)רמר-ךסומ
0 0 2 0 3 3 הציחר  ונח ו םיכסומ ףטח הציחר  ונח ו םיכסומ ןולקשא 247 םינינפה  מ"עב  ולבוה.ר.ש.א.מ- םוינלימ ךסומ
4 0 0 0 4 4 ףטח וכ מ יופיצ 80200  ובי נ 4 הכאלמה ילעב וכ מ יופיצ  מ"עב  ורסומ
4 0 0 0 4 4 ףטח וסבכמ ןולקשא 56/8 טרחה וסבכמ  הסבכמ- מ"עב ןולקשא  ינכמ
4 0 0 0 4 4 ןולמ י ב ףטח ןולמ י ב ןולקשא 11 ינלוג  מ"עב ןימינב ןורבה  ונולמ-ודרנואל ןולמ

החושה  חי פב ישוק הבר היזרוקמ האצו כ 5 3 3 0 8 9 ףטח וטחשמ ןולקשא 3130:ד.  18 ןמואה וטחשמ  הכסי סדה  טחשמ
0 1 4 0 4 4 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ןולקשא 288:ד.  אישנה  םיסכנ  כרעמ ט"בהשמ-מ"הור דרשמ
0 2 4 0 4 4 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא 78151 * ןולקשא 5335:ד.   מ"עב ןולקשאל  ילכלכה הרבחה- הנירמה םח מ
6 0 0 0 6 6 ןוזמ י יישע  לעפמ ףטח ןוזמ י יישע  לעפמ ןולקשא 18 ןמואה  מ"עב  וישע  םירטס הדוס
2 2 4 0 6 6 ןוזמ י יישע  לעפמ ףטח ןוזמ י יישע  לעפמ ןולקשא 8 שרחה  ןובלח ירצומ רבלוס
1 2 3 0 4 4 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ןולקשא רבליס  מוצ  )מ"עב הלקיד ינג רבליס( םיעורא רבליס
3 3 5 0 8 8 ןוזמ י יישע  לעפמ ףטח ןוזמ י יישע  לעפמ ןולקשא 5 שרחה  מ"עב (1981) םילק  ואקשמ ןויצ יבנע
2 2 4 0 6 6 בכרומ וכ מ יופיצ ןולקשא 246 הישע ה 'דש וכ מ יופיצ  מ"עב  וישע  ןולקשא  ושע
0 5 5 0 5 5 ףטח ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ ןולקשא 206 היישע ה  ורדש ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ  מ"עב  ורוע 2004 היצילפ

םוי/קמ 5 מ ןטק רוטינ  ינכ מ רסוה 0 2 3 0 3 3 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא  מ"עב (2009) יח הפפ ובי נ םינובה
0 1 4 0 4 4 ןוזמ י יישע  לעפמ ףטח ןוזמ י יישע  לעפמ ןולקשא 2 רצויה  וצוח  םיפשר םח מ-מ"עב א.י רגרוברפ
3 0 1 0 4 4 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא 78281 ןולקשא 1 חנה  ניפ ןוירוג ןב  ורדש  ןולקשא  וצוח לומ ורפ

3 3 0 0 0 3 3/4/17 המ לחה הקיטמסוק ףטח הקיטמסוק ןולקשא ןדלא םח מ  מ"עב קיטמסוק יטויבורפ
המירז ןיא 1 3 3 0 4 5 ןוזמ י יישע  לעפמ ףטח ןוזמ י יישע  לעפמ ןולקשא 7 רצויה  וצוח  מ"עב 2009  ואקשמ וטנירפ

3 3 6 0 9 8 הימיכ ילעפמ ףטח הימיכ ילעפמ ןולקשא 1 בל רב םייח  מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ
0 0 3 0 3 4 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ןולקשא 21 ןוירוג ןב  ורדש  )מ"עב (2000)  וקזחא ןוריג .פ( ןוריג ןוינק

םוי/קמ 5 מ ןטק רוטינ  ינכ מ רסוה 0 1 1 0 1 1 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ןולקשא ןוירוג ןב  ורדש  קחצי בדנ הזבקוב-ו'ג הפק ןוריג ןוינק
החושל עיגהל ישוק 1 3 3 0 4 4 םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ףטח םינוינק  ודעסמ םיעורא  ומלוא ןולקשא 40  ורד סהה  רבה נגו-ןורבה ימלוא-ילאפר

0 1 4 0 4 4 ןולמ י ב ףטח ןולמ י ב ןולקשא הישע ה 'דש  ניפ לצרה  המקש אלכ-רהוסה י ב  וריש



        

     
     

     
    

     
     

     
      
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     

        
        
         
        

   
  
   
   
  
  
   
   
   
   
    
    
   
   

     

דדמנ ךרע גרוחה רטמרפה םוגידה ךיראת םוגידל םימ תכירצ יתיי עת רזגמ לעפמ ם   'סמ

4.37 pH 20/02/2017 128 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב םיימש  כרב פ.נ.א 207 
4.28 pH 17/05/2017 228 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב םיימש  כרב פ.נ.א 140 

ןר נ 248.828 ןולמ י ב 1334 12/06/2017 מ"עב ןולקשא שפונ םימגא 121 
5.88 pH 21/03/2017 344 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב הנרא ימלוא 186 

םינמושו םינמש 1220 ןוזמ ילעפמ 3008 26/04/2017  179 ) ודילג( מ"עב עפש הקסלא
םינמושו םינמש 371 ןוזמ ילעפמ 1699 09/08/2017  67 ) ודילג( מ"עב עפש הקסלא

ןר נ 391.126 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 724 27/04/2017 מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 162 
םינמושו םינמש 334.5 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 724 27/04/2017 מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 163 
םינמושו םינמש 334.5 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 724 27/04/2017 מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 164 

דירולכ 588 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 724 27/04/2017 מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 165 
ןר נ 391.126 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 724 27/04/2017 מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 169 

5.94 pH 27/04/2017 724 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 173 
5.94 pH 27/04/2017 724 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 175 
דירולכ 588 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 724 27/04/2017 מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 176 

ןר נ 312.602 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 536 12/06/2017 מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 115 
דירולכ 495 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 536 12/06/2017 מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 117 
דירולכ 495 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 536 12/06/2017 מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 118 

ןר נ 312.602 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 536 12/06/2017 מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 120 
5.58 pH 17/08/2017 450 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב )2011( ןודעס המלש- המלש ךלמה  ונומרא 53 

ןר נ 425.393 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 450 17/08/2017 מ"עב )2011( ןודעס המלש- המלש ךלמה  ונומרא 54 
םינמושו םינמש 339.5 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 450 17/08/2017 מ"עב )2011( ןודעס המלש- המלש ךלמה  ונומרא 55 

4.87 pH 22/11/2017 620 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב )2011( ןודעס המלש- המלש ךלמה  ונומרא 26 
רחא Al 12/01/2017 ןרמח 50.7 ןולקשא ףוח.א.מ היכרב 222 

60 VSS/TSS 12/01/2017 רחא ןולקשא ףוח.א.מ היכרב 223 
סמומ דיפלוס 13.6 רחא 12/01/2017 ןולקשא ףוח.א.מ היכרב 224 
םינמושו םינמש 454 רחא 12/01/2017 ןולקשא ףוח.א.מ היכרב 225 

דירולכ 1029 רחא 12/01/2017 ןולקשא ףוח.א.מ היכרב 226 
דירולכ 464 רחא 27/04/2017 ןולקשא ףוח.א.מ היכרב 174 

סמומ דיפלוס 13.6 רחא 12/06/2017 ןולקשא ףוח.א.מ היכרב 224 
סמומ דיפלוס 1.5 רחא 20/12/2017 ןולקשא ףוח.א.מ היכרב 2 

4.99 pH 15/06/2017 5720 ןוזמ ילעפמ מ"עב ודרולוק  ודילג 99 
4.99 pH 15/06/2017 5720 ןוזמ ילעפמ מ"עב ודרולוק  ודילג 100 

םינמושו םינמש 1963.5 ןוזמ ילעפמ 5720 15/06/2017 מ"עב ודרולוק  ודילג 101 
םינמושו םינמש 1963.5 ןוזמ ילעפמ 5720 15/06/2017 מ"עב ודרולוק  ודילג 102 

4.53 pH 22/11/2017 4396 ןוזמ ילעפמ מ"עב ודרולוק  ודילג 24 
4.53 pH 22/11/2017 4396 ןוזמ ילעפמ מ"עב ודרולוק  ודילג 28 

םינמושו םינמש 2229.5 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 768 17/05/2017 םיעורא.ד.א ןאקפה ןג 141 
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5.59 pH 13/12/2017 594 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא םיעורא.ד.א ןאקפה ןג 6 
5.16 pH 23/02/2017 8010 ןולמ י ב מ"עב ןד ינג 191 
5.62 pH 12/06/2017 8780 ןולמ י ב מ"עב ןד ינג 119 
דירולכ 741 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 847 23/02/2017 מ"עב )1986( ןולקשא ןושמש ינג 189 

ןר נ 491.632 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 847 23/02/2017 מ"עב )1986( ןולקשא ןושמש ינג 190 
דירולכ 562 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 1089 18/05/2017 מ"עב )1986( ןולקשא ןושמש ינג 128 

ןר נ 345.664 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 1089 18/05/2017 מ"עב )1986( ןולקשא ןושמש ינג 129 
4.74 pH 18/05/2017 1089 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב )1986( ןולקשא ןושמש ינג 130 
4.56 pH 24/07/2017 1190 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב )1986( ןולקשא ןושמש ינג 88 
ןר נ 382 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 1303 28/09/2017 מ"עב )1986( ןולקשא ןושמש ינג 47 
דירולכ 630 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 1303 28/09/2017 מ"עב )1986( ןולקשא ןושמש ינג 48 

13.08 pH 28/09/2017 1303 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב )1986( ןולקשא ןושמש ינג 50 
5.67 pH 18/10/2017 18550 ןולמ י ב  39 )שפונה רפכ()ר.ע( לארשיב לייחה ןעמל הדוגאה
םינמושו םינמש 629 ןוזמ ילעפמ 1406 17/05/2017 לפוו ירצומ עיבגה 135 

4.19 pH 16/08/2017 1274 ןוזמ ילעפמ לפוו ירצומ עיבגה 58 
םינמושו םינמש 336.5 ןוזמ ילעפמ 1533 30/10/2017 לפוו ירצומ עיבגה 38 
לב ו יכילומ ףסא דח וכ מ יופיצ Cu 17/05/2017 1053  שוחנ 6.992 136 
לב ו יכילומ ףסא דח וכ מ יופיצ Mo 17/05/2017 1053 ןדבילומ 0.388 137 
לב ו יכילומ ףסא דח וכ מ יופיצ Cu 15/06/2017 180  שוחנ 6.907 97 

דירולכ 20353 לב ו יכילומ ףסא דח וכ מ יופיצ 200 25/07/2017 83 
ןר נ 7860 לב ו יכילומ ףסא דח וכ מ יופיצ 200 25/07/2017 84 
הימיכ ילעפמ Zn 26/01/2017 1931 ץבא 4.06 מ"עב היגולוקא רוא לט 209 
הימיכ ילעפמ Zn 26/01/2017 1931 ץבא 4.06 מ"עב היגולוקא רוא לט 210 

ןר נ 423.05 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 1802 17/05/2017 ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט 138 
5.01 pH 17/05/2017 1802 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט 139 
דירולכ 665 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 1802 17/05/2017 ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט 142 

5.06 pH 24/07/2017 761 ןולמ י ב  85 )עבטה ינ יא( מעב ופקט
4.74 pH 18/10/2017 1000 ןולמ י ב  40 )עבטה ינ יא( מעב ופקט

דירולכ 1584 הימיכ ילעפמ 4466 09/08/2017 יוטיחו יוקינ ירמוח ןואיש.י 63 
םיינוינא םיטנגרטד 1530 הימיכ ילעפמ 4466 09/08/2017 יוטיחו יוקינ ירמוח ןואיש.י 64 

ןר נ 519 הימיכ ילעפמ 4466 09/08/2017 יוטיחו יוקינ ירמוח ןואיש.י 65 
ןוולג רקפ זפ די וכ מ יופיצ Zn 12/01/2017 672 ץבא 28.4 227 

50 VSS/TSS 12/01/2017 672 ןוולג רקפ זפ די וכ מ יופיצ 228 
ןוולג רקפ זפ די וכ מ יופיצ Zn 21/02/2017 1061 ץבא 12.491 206 

סמומ דיפלוס 1.6 ןוולג רקפ זפ די וכ מ יופיצ 716 20/03/2017 187 
דירולכ 2812 ןוולג רקפ זפ די וכ מ יופיצ 366 11/05/2017 149 

ןר נ 948.372 ןוולג רקפ זפ די וכ מ יופיצ 366 11/05/2017 150 
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ןוולג רקפ זפ די וכ מ יופיצ Zn 21/11/2017 547 ץבא 4.83 29 
5.05 pH 16/08/2017 1191 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב )1988(וינבו ףוננחוי .מ 56 

ילרנימ ןמש 27 הציחר  ונח ו םיכסומ 66 23/01/2017 ןולקשא יסורס  ורש .מ 221 
הציחר  ונח ו םיכסומ Mo 20/07/2017 199 ןדבילומ 0.945 ןולקשא יסורס  ורש .מ 91 

3 סמומ דיפלוס רחא 21/03/2017 ןולקשא ש"טמל הסינכב ןצינ ףסאמ 184 
ןר נ 1157.89 רחא 27/04/2017 ןולקשא ש"טמל הסינכב ןצינ ףסאמ 170 

דירולכ 1856 רחא 27/04/2017 ןולקשא ש"טמל הסינכב ןצינ ףסאמ 171 
סמומ דיפלוס 1.8 רחא 10/05/2017 ןולקשא ש"טמל הסינכב ןצינ ףסאמ 158 
סמומ דיפלוס 3.6 רחא 12/06/2017 ןולקשא ש"טמל הסינכב ןצינ ףסאמ 108 
סמומ דיפלוס 5.8 רחא 31/07/2017 ןולקשא ש"טמל הסינכב ןצינ ףסאמ 81 
סמומ דיפלוס 8.1 רחא 10/08/2017 ןולקשא ש"טמל הסינכב ןצינ ףסאמ 62 
סמומ דיפלוס 9.8 רחא 17/10/2017 ןולקשא ש"טמל הסינכב ןצינ ףסאמ 46 
סמומ דיפלוס 2.9 רחא 23/11/2017 ןולקשא ש"טמל הסינכב ןצינ ףסאמ 18 

4.83 pH 23/01/2017 896 ןוזמ ילעפמ ישמ ןרוא  ייפאמ 214 
ןר נ 838 ןוזמ ילעפמ 896 23/01/2017 ישמ ןרוא  ייפאמ 215 

םינמושו םינמש 19595 ןוזמ ילעפמ 896 23/01/2017 ישמ ןרוא  ייפאמ 216 
דירולכ 907 ןוזמ ילעפמ 896 23/01/2017 ישמ ןרוא  ייפאמ 217 

5.22 pH 26/04/2017 1254 ןוזמ ילעפמ ישמ ןרוא  ייפאמ 181 
ןר נ 1537.27 ןוזמ ילעפמ 1254 26/04/2017 ישמ ןרוא  ייפאמ 182 

דירולכ 1796 ןוזמ ילעפמ 1254 26/04/2017 ישמ ןרוא  ייפאמ 183 
4.87 pH 26/09/2017 581 ןוזמ ילעפמ ישמ ןרוא  ייפאמ 52 

םינמושו םינמש 798.5 רחא 21/02/2017 ןולקשא ףוח.א.מ םיעיקבמ 204 
ןר נ 260.156 רחא 27/04/2017 ןולקשא ףוח.א.מ םיעיקבמ 166 

דירולכ 472 רחא 27/04/2017 ןולקשא ףוח.א.מ םיעיקבמ 172 
ןר נ 579 רחא 10/08/2017 ןולקשא ףוח.א.מ םיעיקבמ 59 
דירולכ 994 רחא 10/08/2017 ןולקשא ףוח.א.מ םיעיקבמ 60 

דירולכ 1151 ןוזמ י יישע  לעפמ 5349 11/01/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 229 
דירולכ 1151 ןוזמ י יישע  לעפמ 5349 11/01/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 243 

ןר נ 750 ןוזמ י יישע  לעפמ 5349 11/01/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 245 
ןר נ 750 ןוזמ י יישע  לעפמ 5349 11/01/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 248 
ןר נ 272 ןוזמ י יישע  לעפמ 109151 19/07/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 92 
ןר נ 272 ןוזמ י יישע  לעפמ 109151 19/07/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 93 
ןר נ 523 ןוזמ י יישע  לעפמ 109151 08/08/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 68 
ןר נ 523 ןוזמ י יישע  לעפמ 109151 08/08/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 69 
דירולכ 767 ןוזמ י יישע  לעפמ 109151 08/08/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 70 
דירולכ 767 ןוזמ י יישע  לעפמ 109151 08/08/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 71 
דירולכ 767 ןוזמ י יישע  לעפמ 109151 08/08/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 72 
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ןר נ 523 ןוזמ י יישע  לעפמ 109151 08/08/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 73 
ןר נ 523 ןוזמ י יישע  לעפמ 109151 08/08/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 74 
דירולכ 767 ןוזמ י יישע  לעפמ 109151 08/08/2017 גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב  ולשבמ 75 

ילרנימ ןמש 48 הציחר  ונח ו םיכסומ 164 10/05/2017 מ"עב )1997(-רמר-ךסומ 151 
הציחר  ונח ו םיכסומ Zn 10/05/2017 164 ץבא 18.421 מ"עב )1997(-רמר-ךסומ 152 
הציחר  ונח ו םיכסומ Al 10/05/2017 164 ןרמח 34.254 מ"עב )1997(-רמר-ךסומ 153 

הציחר  ונח ו םיכסומ Mo 10/05/2017 164 ןדבילומ 2.023 מ"עב )1997(-רמר-ךסומ 159 
הציחר  ונח ו םיכסומ Cu 10/05/2017 164  שוחנ 10.209 מ"עב )1997(-רמר-ךסומ 160 

לקינ 0.855 הציחר  ונח ו םיכסומ 164 10/05/2017 מ"עב )1997(-רמר-ךסומ 161 
סמומ דיפלוס 2.4 הכסי סדה  טחשמ וטחשמ 9022 21/02/2017 199 
סמומ דיפלוס 2.4 הכסי סדה  טחשמ וטחשמ 9022 21/02/2017 205 

דירולכ 20460 הכסי סדה  טחשמ וטחשמ 6643 03/08/2017 76 
ןר נ 13366 הכסי סדה  טחשמ וטחשמ 6643 03/08/2017 77 
ןר נ 13366 הכסי סדה  טחשמ וטחשמ 6643 03/08/2017 78 
דירולכ 20460 הכסי סדה  טחשמ וטחשמ 6643 03/08/2017 79 

םינמושו םינמש 673 הכסי סדה  טחשמ וטחשמ 11442 29/11/2017 12 
םינמושו םינמש 673 הכסי סדה  טחשמ וטחשמ 11442 29/11/2017 13 

5.67 pH 17/10/2017 2088 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא םיסכנ  כרעמ ט"בהשמ-מ"הור דרשמ 41 
5.67 pH 17/10/2017 2088 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא םיסכנ  כרעמ ט"בהשמ-מ"הור דרשמ 42 
םינמושו םינמש 477 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 2088 17/10/2017 םיסכנ  כרעמ ט"בהשמ-מ"הור דרשמ 43 
םינמושו םינמש 477 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 2088 17/10/2017 םיסכנ  כרעמ ט"בהשמ-מ"הור דרשמ 44 

םינמושו םינמש 553.5 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 7962 10/05/2017 מ"עב ןולקשאל  ילכלכה הרבחה- הנירמה םח מ 154 
םינמושו םינמש 553.5 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 7962 10/05/2017 מ"עב ןולקשאל  ילכלכה הרבחה- הנירמה םח מ 155 

5.67 pH 10/05/2017 7962 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב ןולקשאל  ילכלכה הרבחה- הנירמה םח מ 156 
5.67 pH 10/05/2017 7962 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב ןולקשאל  ילכלכה הרבחה- הנירמה םח מ 157 
3.89 pH 24/07/2017 1771 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב ןולקשאל  ילכלכה הרבחה- הנירמה םח מ 86 
םינמושו םינמש 283 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 1771 24/07/2017 מ"עב ןולקשאל  ילכלכה הרבחה- הנירמה םח מ 87 
םינמושו םינמש 283 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 1771 24/07/2017 מ"עב ןולקשאל  ילכלכה הרבחה- הנירמה םח מ 89 

3.89 pH 24/07/2017 1771 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב ןולקשאל  ילכלכה הרבחה- הנירמה םח מ 90 
ןר נ 350.778 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 815 23/02/2017  197 )מ"עב הלקיד ינג רבליס( םיעורא רבליס

דירולכ 539 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 815 23/02/2017  198 )מ"עב הלקיד ינג רבליס( םיעורא רבליס
5.69 pH 29/11/2017 5148 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא  14 )מ"עב הלקיד ינג רבליס( םיעורא רבליס

ןר נ 246.528 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 5148 29/11/2017  15 )מ"עב הלקיד ינג רבליס( םיעורא רבליס
סמומ דיפלוס 1.3 מ"עב  וישע  ןולקשא  ושע וכ מ יופיצ 5852 26/09/2017 51 
סמומ דיפלוס 1.3 מ"עב  וישע  ןולקשא  ושע וכ מ יופיצ 2835 22/11/2017 27 

מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ Cr 23/01/2017 80+6 יכרע שש םורכ 0.26 212 
מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ Cr 23/01/2017 80 יכרע שולש םורכ 37.94 213 
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ןר נ 814 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 80 23/01/2017 218 
4.91 pH 23/01/2017 80 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 219 
טאפלוס 856 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 80 23/01/2017 220 

ןר נ 410.386 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 64 23/02/2017 193 
סמומ דיפלוס 1.6 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 64 23/02/2017 194 

מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ Cr 23/02/2017 64 יכרע שולש םורכ 2.705 195 
טאפלוס 1110 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 64 23/02/2017 196 

מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ Cr 11/05/2017 122 יכרע שולש םורכ 5.609 143 
מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ Cr 11/05/2017 122+6 יכרע שש םורכ 0.17 144 

ןר נ 1146.03 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 122 11/05/2017 147 
4.61 pH 11/05/2017 122 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 148 

סמומ דיפלוס 2.7 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 32 12/06/2017 107 
מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ Cr 12/06/2017 32 יכרע שולש םורכ 2.931 122 
60.41 VSS/TSS 12/06/2017 32 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 123 

ןר נ 1002.03 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 129 29/11/2017 8 
4.39 pH 29/11/2017 129 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 9 
סמומ דיפלוס 2.86 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 129 29/11/2017 10 

טאפלוס 1000 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 129 29/11/2017 11 
ןורוב 5.045 מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ 129 29/11/2017 16 
מ"עב  ורוע 2004 היצילפ ואקסרוב/ ורוע דוביע לעפמ Cr 29/11/2017 129 יכרע שולש םורכ 10.74 17 

םינמושו םינמש 608 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 123 20/02/2017 מ"עב )2009( יח הפפ 208 
5.59 pH 16/08/2017 171 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא מ"עב )2009( יח הפפ 57 
5.73 pH 14/06/2017 251 ןוזמ י יישע  לעפמ םיפשר םח מ-מ"עב א.י רגרוברפ 104 

5.1 pH 09/08/2017 1694 ןוזמ י יישע  לעפמ םיפשר םח מ-מ"עב א.י רגרוברפ 66 
ןר נ 450.561 ןוזמ י יישע  לעפמ 510 20/03/2017 מ"עב 2009  ואקשמ וטנירפ 188 

5.38 pH 26/04/2017 354 ןוזמ י יישע  לעפמ מ"עב 2009  ואקשמ וטנירפ 180 
5.57 pH 19/07/2017 2193 ןוזמ י יישע  לעפמ מ"עב 2009  ואקשמ וטנירפ 96 

7.5 COD/BOD 26/04/2017 3875 הימיכ ילעפמ מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 177 
7.5 COD/BOD 26/04/2017 3875 הימיכ ילעפמ מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 178 

15.47 COD/BOD 18/05/2017 2167 הימיכ ילעפמ מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 131 
15.47 COD/BOD 18/05/2017 2167 הימיכ ילעפמ מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 132 

הימיכ ילעפמ Al 18/05/2017 2167 ןרמח 132.017 מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 133 
הימיכ ילעפמ Al 18/05/2017 2167 ןרמח 132.017 מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 134 

הימיכ ילעפמ Al 23/11/2017 2076 ןרמח 174 מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 19 
הימיכ ילעפמ Al 23/11/2017 2076 ןרמח 174 מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 20 

13.8 COD/BOD 23/11/2017 2076 הימיכ ילעפמ מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 22 
13.8 COD/BOD 23/11/2017 2076 הימיכ ילעפמ מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 23 



        

        
         
        
        

    
    
    
    

דדמנ ךרע גרוחה רטמרפה םוגידה ךיראת םוגידל םימ תכירצ יתיי עת רזגמ לעפמ ם   'סמ

דירולכ 522 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 1147 11/01/2017 קחצי בדנ הזבקוב-ו'ג הפק ןוריג ןוינק 244 
םינמושו םינמש 772 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 1147 11/01/2017 קחצי בדנ הזבקוב-ו'ג הפק ןוריג ןוינק 247 
ןר נ 310 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 1147 11/01/2017 קחצי בדנ הזבקוב-ו'ג הפק ןוריג ןוינק 248 

4.55 pH 11/01/2017 1147 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא קחצי בדנ הזבקוב-ו'ג הפק ןוריג ןוינק 248 
4.08 pH 28/09/2017 4210 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא רבה נגו-ןורבה ימלוא-ילאפר 49 

10.32 pH 31/10/2017 230 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא רבה נגו-ןורבה ימלוא-ילאפר 32 
ןר נ 294.045 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא 230 31/10/2017 רבה נגו-ןורבה ימלוא-ילאפר 37 

5.05 pH 22/11/2017 154 םינוינק , ודעסמ,םיעורא  ומלוא רבה נגו-ןורבה ימלוא-ילאפר 25 
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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 

 םיכפ /םימ תומכ
תיתנ  יתיי עת רזגמ לעפמ ם   'סמ

- - ןולמ יתב 7,331.48 667 106 מ"עב ןול שא שפונ םימגא 2 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 343.54 1,250 232 מ"עב הנרא ימלוא 3 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 1,082.84 1,860 301 רבה נגו-ןורבה ימלוא 4 

ןוזמ ילעפמ 5,845.40 5,628 1,174 48 8  )תודילג( מ"עב עפש ה סלא
םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 6,129.46 2,429 515 66 17 מ"עב ןוזמ רוצי הילימא 6 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 2,433.61 2,047 488 מ"עב (2011) ןודעס המלש- המלש ךלמה תונומרא 7 

רחא 0.00 1,576 1,033 89 10 ןול שא ףוח.א.מ היכרב 8 

- - ןולמ יתב 16,343.29 1,868 305 מ"עב לטוה רוואט ןדלוג 9 

ןוזמ ילעפמ 10,116.47 14,267 2,863 67 7  מ"עב ודרולו  תודילג
- - ןולמ יתב 52,439.16 1,313 341 ןיא יידילוה-ןוטגנילרה םילג םילג 11 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 2,427.36 1,517 671 םיעורא.ד.א ןא פה ןג 12 

- - ןולמ יתב 27,122.40 764 128 מ"עב ןד ינג 13 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 4,429.60 3,418 490 מ"עב (1986) ןול שא ןושמש ינג 14 

4 - תוכתמ יופיצ 3,577.19 396 145  מ"עב תוישעת ןורטיד
- - - - ה יטמסו  28.60 ה יטמסו ל לעפמ ןייטשנרוב 'רד 16 

- - ןולמ יתב 55,448.08 1,002 159  17 )שפונה רפכ) (ר.ע( לארשיב לייחה ןעמל הדוגאה

ןוזמ ילעפמ 5,795.23 10,465 1,271 115 6 לפוו ירצומ עיבגה 18 

10 - םילוח יתב 349,878.59 546 154 ןול שא יליזרב יאופרה זכרמה 19 

5 - תוכתמ יופיצ 1,432.40 2,237 478  לבתו יכילומ ףסא דח
הימיכ ילעפמ 3,359.04 295 172 40 8 מ"עב היגולו א רוא לט 21 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 1,802.28 2,400 450 ןושאר רוא רירפצ- מעה םעט 22 

- - ןולמ יתב 2,854.10 798 238  23 )עבטה ינתיא( מעב ופ ט

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 1,594.66 1,070 311 מ"עב םייח הרט 24 

5 - תוכתמ יופיצ 8,602.30 144 62  ןוולג ר פ זפ די
- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 3,454.83 1,286 311 מ"עב (1988)וינבו ףוננחוי .מ 26 

7 - 466 - הציחר תונחתו םיכסומ 780.52 ןול שא יסורס תורש .מ 27 

רחא 0.00 399 124 55 6 ןול שא ש"טמל הסינכב ןצינ ףסאמ 28 

ןוזמ ילעפמ 2,731.02 53,351 12,314 281 47 ישמ ןרוא תייפאמ 29 

רחא 0.00 1,392 632 60 14  ןול שא ףוח.א.מ םיעי במ
ןוזמ יתיישעת לעפמ 609,372.72 1,162 280 27 8 גרבסלר -מ"עב לארשי הריב תולשבמ 31 

8 - 6,921 - הציחר תונחתו םיכסומ 238.53 מ"עב-(1997)רמר-ךסומ 32 

3 - תוכתמ יופיצ 1,005.92 409 152 מ"עב תורסומ 34 

- - תוסבכמ 32,126.88 133 36  הסבכמ- מ"עב ןול שא תינכמ
- - ןולמ יתב 27,493.22 387 127 מ"עב ןימינב ןורבה תונולמ-ודרנואל ןולמ 36 

תוטחשמ 67,635.96 1,669 488 78 7 הכסי סדה תטחשמ 37 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 4,815.71 2,915 877 םיסכנ תכרעמ ט"בהשמ-מ"הור דרשמ 38 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 18,301.65 2,492 494 מ"עב ןול שאל תילכלכה הרבחה- הנירמה םחתמ 39 

ןוזמ יתיישעת לעפמ 14,403.34 160 45 32 2  מ"עב תוישעת םירטס הדוס
ןוזמ יתיישעת לעפמ 43,647.72 2,050 582 46 7 ןובלח ירצומ רבלוס 41 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 7,735.10 1,804 364  42 )מ"עב הל יד ינג רבליס( םיעורא רבליס

ןוזמ יתיישעת לעפמ 73,899.85 2,631 420 14 1 מ"עב (1981) םיל  תוא שמ ןויצ יבנע 43 

11 - תוכתמ יופיצ 19,931.90 1,046 323 מ"עב תוישעת ןול שא תושע 44 

9 - תוא סרוב/תורוע דוביע לעפמ 425.89 5,969 217  מ"עב תורוע 2004 היצילפ
- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 490.31 4,930 853 מ"עב (2009) יח הפפ 46 

ןוזמ יתיישעת לעפמ 2,874.10 1,140 173 79 17 םיפשר םחתמ-מ"עב א.י רגרוברפ 47 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 3,834.37 566 148 ןול שא תוצוח לומ ורפ 48 

- 3 - ה יטמסו  513.38 61 מ"עב  יטמסו  יטויבורפ 49 

ןוזמ יתיישעת לעפמ 3,811.53 3,940 77 8 3  מ"עב 2009 תוא שמ וטנירפ
הימיכ ילעפמ 36,628.08 3,730 1,242 27 2 מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ 51 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 3,476.12 1,186 255  52 )מ"עב (2000) תו זחא ןוריג .פ( ןוריג ןוינ 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 1,146.74 5,690 1,136  53 חצי בדנ הזב וב-ו'ג הפ  ןוריג ןוינ 

- - םינוינ  תודעסמ םיעורא תומלוא 5,235.08 2,086 247 רבה נגו-ןורבה ימלוא-ילאפר 54 

- - ןולמ יתב 72,272.27 1,768 442  המ ש אלכ-רהוסה יתב תוריש


