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 דבר פתח
. יחד עם לממוצע הרב שנתי הה קרוביתהי וב תהשנתי כמות המשקעיםכאשר  םהסתיי 1022 – 1021חורף 

יים. הדרום זכה בחורף זה לכמות משקעים נדיבה לא שגרת ווהמופע שלהם הי  פריסת המשקעים זאת,

תופעות ותגובות  , מכאןו שני שלישים מהממוצע הרב שנתי.  כמעט למדי ואילו הצפון  נאלץ להסתפק ב

, נפחי זרימהבשיאים בספיקות שיא ו ביום אחד, שיא בעליית מפלס הכנרתכמו  הידרולוגיות חריגות

   . ספיקות נמוכות במיוחד לעונה זו בנחלי הצפון ועוד

 

ברשות הטבע והגנים עבור  יחידה הסביבתיתהשל  איכות מים צוותהדוח שלפניכם עוסק בסיכום פעילות 
נית העבודה נקבעת על ידי המחלקה תככמידי שנה, המחלקה לבריאות הסביבה במשרד הבריאות. 

  .לבריאות הסביבה ומופעלת על ידי מחוזות ונפות משרד הבריאות ופקחי היחידה

ובשנת  2100 –כ   1000היתרים להשקיה בקולחים, בשנת  662הוצאו  2991מן הדוח ניתן ללמוד כי בשנת 
 . 2200 –כ  1022

 

כי נחישות  ,נושא חיזוק פעולות האכיפה ויצירת הרתעה  עולה מידי שנה על הפרק. בימים אלו ראינו
ראוי ונכון לחשוב על דרכים לחזק  מקצועיות ושיתוף פעולה, יכולים להביא לתוצאות מרשימות.והתמדה, 
 תחום זה.

מקצועי וכללי מאפיינים את ת, נעם וידע שפרש לגמלאות. סבלנו משלום גולדברגרבתום השנה נפרדנו 
 היו תמיד חלק נוכח מהמפגשים אתו ועל כך אני מבקש לשוב ולהודות לו. והעבודה בכל נושאי  האיש ופועלו

 

 תודתנו למלווים ולמנחים במשרד הבריאות:

דוד סגן מהנדס ראשי לבריאות הסביבה,  -עמיר יצחקימהנדס ראשי לבריאות הסביבה,  - שלום גולדברגר
לרון רביע תודה גם מהנדסת ארצית למי שתייה.  -עירית הן מהנדס ארצי לתכנון וקולחים.  -ויינברג 

  שבשקט וביעילות מאפשרים עבודה תחת מטריה מנהלתית מצוינת. ולאביעד פדיה

יחסי אין לי ספק, של  .נפות משרד הבריאותצוותיהן ולעובדי לו וזותהמח ותמהנדסתודה מיוחדת ל
 . והסביבה להישגים ולעשייה בתחום, ולשמירה על בריאות הציבור תרומה גדולההעבודה הטובים 

  

 תודתנו גם לעובדי היחידה הסביבתית ברשות הטבע והגנים: 

פקח  -עואד רכאד פקח מחוז צפון,  -ראובןאבי .  ואשקלון ראש התחום ופקח מחוז ירושלים -ברק שחם 

 עידן   ברלב פקח מחוז מרכז ומחוז תל אביב,  -יאיר מולאי , עמק יזרעאלפקחית  -שירי בירן מחוז חיפה, 
 -אורית כץ פקחית עמקים מזרחיים,  -יפעת פז ,פקח מחוז דרום - לב בר יאיר אשקלון,פקח מחוז  -

 .וחדרה פקח שרון צפוני -ויונתן הראל  ירושליםפקחית רחובות ו

עובדי לו ראשי התחומיםכל תודה גם ל . על המסירות הרבה, האחריות והדיוק -ברג נסילבי ויטלתודה 
 היחידה הסביבתית על תרומתם לעשייה המשותפת.

 

                                                                  

 אלי דרור
 הסביבתית מנהל היחידה 

 רשות הטבע והגנים 

 
 
 
 



  

 
 

 תוכן עניינים
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 4          תקציר מנהלים

 11         הפיקוחמשימות 

 11      השקיה בקולחים - 1פרק 

 63    ניתוח איכות קולחים - 1.1פרק 

 44       פעילות אכיפה - 1פרק 

 44    מעקב אחר ליקויים - 1.1פרק 

 45     מניעת זרימה חוזרת - 6פרק 

 31   דיגום נחלים ומקווה מים - 4 פרק

  36      מטלות מיוחדות  - 4פרק 

 36            נספחים

 

 מצורף CD –אינדקס ל 

 וכן את הטבלאות הבאות:המלא את הדו"ח  כולל CD -ה

 )טבלאות היתרי השקיה בקולחים  )לפי מחוזות 

 צפוןהמחוז  -

 מחוז חיפה -

 מרכזהמחוז  -

 מחוז תל אביב -

 מחוז ירושלים -

 מחוז אשקלון -

 דרוםהמחוז  -

 

 

 תוצאות ניטור מאגרים 

  נחליםבקטריאלי בתוצאות דיגום 
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 תקציר מנהלים

הן בתחום של אספקת הקולחים )הקמת מפעלי השבה  בתנופה מתמדתמשק הקולחים בישראל נמצא 

הכוללים קווי אספקה ומאגרים( והן בתחום של שיפור איכות הקולחים כמתחייב מתקנות איכות הקולחים 

ך פיקוח הדוק יותר מצריהגדלת כמות הקולחים באיכות הגבוהה . 0202החדשות, אשר נכנסו לתוקפן בשנת 

. בתקופת המעבר, עד שיושלם שדרוג כל המט"שים המיועדים לכך, ותבתקנעל מכוני הטיהור ועמידתם 

הכולל כעת סל הגידולים  נדרש פיקוח מוגבר גם על החקלאים. פיקוח זה נחוץ היות ובחלקות רבות הורחב

 .גידולים רגישים יותר

 3192 -9111ם השינויים בהיקף ההשקיה בקולחים בין השני
  9כמות הקולחים בקולחים, היקף שטחי ההשקיההתפתחות את גים ילהלן מצ 0מספר נתונים בתרשים ה

 . 0111מספר ההיתרים שניתנו החל משנת המשמשים להשקיה וכן  את 

 

 9תרשים מספר 

 

ביחס לשנת  השטחים המושקים בקולחים בהיקף עלייהנצפתה  0203בשנת ניתן לראות כי  ,מעיון בתרשים

קולחים, שחלקם כיום המנצלים  הקמתם של מספר מפעלי השבה הסתיימה 0203במהלך שנת . 0200

 .נפח הקולחים המסופקים להשקיה ובכך גדל מוזרמים לנחלים

שר קיימת גם מגמה של שיפור באיכותם. שיפור זה מאפבשנים האחרונות, במקביל לגידול בכמות הקולחים 

 לגדל מגוון רחב יותר של גידולים ובכלל זה ירקות הנאכלים חי. 

 

 (.מהמספר בפועל 3)נרשם מספר הגדול פי  0200התגלתה טעות בחישוב כמות הקולחים להשקיה בנפת טבריה בשנת לידיעה *

על פי תקנות משרד הבריאות גם  - (תכמויות הקולחים כוללות את כל המים המחויבים בהיתר, )כולל מאגרים משולבים קולחים ושיטפונו 1

 מים המהולים בקולחים הם קולחים ולכן כמויות הקולחים בעיקר בצפון הארץ גבוהות מכמויות הקולחים המיוצרות במט"שים.
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חשוב לזכור כי הסיכון לבריאות בגין השקיה של ירקות הנאכלים חי, בקולחים שאינם עומדים באיכות 

 .והדוק עולה גם חשיבות הביצוע של פיקוח מקצועי הנדרשת, רב יותר ולכן בהתאם

 

למחקר הנערך בשיתוף המעבדה לבריאות הציבור באבו  0203במהלך שנת המשיכו לסייע פקחי היחידה 

בודק נוכחות של מיקרו מזהמים אורגניים בתוצרת חקלאית המושקית במי ה ר, מחקכביר ומכון וולקני

 ת מתאימות לדיגום תוצרת והן באיסוף תוצרת משטחי ההשקיהקולחים. הסיוע התבטא הן באיתור נקודו

, השנה הורחבו הבדיקות והן כוללות גם מי קולחים המשמשים והעברתם למעבדה לצורך ביצוע הבדיקות

 . להשקיה ודגימות קרקע

 

לקראת סוף השנה בוצעו שינויים קלים באזורי הפיקוח כדלהלן : פקחית רחובות ואשקלון קיבלה 

שטחים במחוז ירושלים )מזרח המחוז( במקום פיקוח במחוז אשקלון ואילו פקח ירושלים קיבל  לאחריותה

 לאחריותו שטחים במחוז אשקלון וצומצם שטחו במחוז ירושלים לידי פיקוח על מועצה אזורית מטה יהודה.

 

 ניתוח נתוני איכות הקולחים 

ההגדרות הקיימות זה נעשה על פי ניתוח  .גם השנה בוצע ניתוח של איכויות הקולחים המשמשים להשקיה

 הה מאד, גבוהה, בינונית ונמוכה(.: מעולה, גבו)חמש רמות של איכות קולחים וועדת הלפרין ותבדו"ח

 

 להלן ממצאי ניתוח איכויות הקולחים בהתאם לרמת הטיהור שלהם : 

יית גינון ציבורי ללא מהקולחים נמצאים ברמת איכות "מעולה" המאפשרת השק  3.5 % כ  - איכות מעולה

 מרכז(.ירושלים ו ,דרוםחיפה, )בעיקר במחוזות מתקנים מספר ממגבלות. קולחים אלו מופקים 

המאפשרת השקיית ירקות  איכות גבוהה מאדמפיקים קולחים  במהקולחים    03% –כ  – איכות גבוהה מאד

שווה בערכו לסינון. מרבית . חלק מקולחים אלו מקורם בשהייה ארוכה במאגרים כתהליך ההנאכלים חי

 קולחים אלו מקורם במפעל ההשבה של תשלובת הקישון.  

 02  -)בדרך כלל טובה מ" גבוההאיכות רמת טיהור המוגדרת "מהקולחים נמצאים ב 55% -כ  - איכות גבוהה

ם תהליכי. טיוב נוסף מתרחש לעיתים בזמן אגירת חורף, בשל מג"ל מוצקים מרחפים 32מג"ל צח"ב ו 

 (. כימיים בשלב האגירה-קרוביאליים ופיזיקומי

דהיינו קולחים קולחים באיכות בינונית כ תלהשקיה והמוגדר תכמות הקולחים המשמש - איכות בינונית

מג"ל מוצקים  12 - מג"ל צח"ב ו 02) 02/12לבין איכות של  02/32הנמצאים ברמה שבין איכות גבוהה 

 .04% -לפחות מ  הגיעא מיביחס לשנה שעברה וה  מרחפים(, ירדה

והיא  0200שנת עלתה מעט ביחס לכמות הקולחים שאיכותם מוגדרת כ"איכות נמוכה",  - איכות נמוכה

, איכות זו מאפשרת השקיה מוגבלת מאד בעיקר למטרת סילוק הקולחים מסך הקולחים 5%עומדת על כ 

  .ומניעת זרימתם על פני השטח



 0 

 

 3מספר תרשים 

  2 מספר תרשים
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 אכיפה

משימוש ללא היתר ואו  ,משתמשים בקולחיםאכיפה מהווה חלק חשוב מהיכולת של המשרד להרתיע 

הפיקוח בתחום ההשקיה בקולחים נעשה תוך ליווי ההשקיה החל משלב הבקשה מהפרת תנאי ההיתר. 

מספר חקלאים  0203בשנת רשים. במסגרת הפיקוח אותרו להיתר ועד מעקב אחר ביצוע התנאים הנד

 שהשקו ללא היתר או שחרגו מהתנאים הנדרשים, ובוצעו הליכי אכיפה כמפורט להלן : 

השקיה התבצעה שימוש במי קולחים ללא היתר השקיה, התבצעה השקייה או  ,נתגלו מספר מקרים בהם

נוספות כגון אי צביעת מפרטים בסגול ואי הצבת , וכן התבצעו עברות ברדיוס מגן של קידוחי מי שתייה

  שילוט אזהרה.

במהלך השנה נפתחו מספר תיקים משפטיים כנגד חקלאים שביצעו עבירות בתחום ההשקיה בקולחים 

 לדוגמה : 

 נמצאה חלקת עגבניות שהושקתה במי קולחים באיכות בינונית, נפתח תיק משפטי.  -מזרע

 

, המט"ש גלש בשל תכנון לקוי של ניצול קולחים. 0203ובהמשך גם בשנת  0200במהלך שנת  – מט"ש גבולות

תכניות לשדרוג המט"ש ותוכניות לניצול  0204בשימוע שנערך לנציגי הקיבוץ נדרש מהם להגיש  עד תחילת 

 הקולחים, נפתח הליך משפטי כנגדם. 

כי מערכת מי שתייה חוברה  בסיור שנערך ע"י פקח רט"ג בשטחי מושב גבע כרמל נמצא  - מושב גבע כרמל

למערכת הקולחים בחלקת בננות  ונוצר חיבור כלאיים בין שתי המערכות, דבר שמהווה עבירה על תקנות 

החקלאי הוזמן לשימוע במשרד הבריאות והוגש נגדו כתב , בריאות העם וסכנה לבריאות הציבור במושב

 אישום.

לא היתר ואו חרגו מתנאי קולחים בשר השקו בא ,שימועים למגדלים כחמישה עשרבמהלך השנה נערכו 

 :לדוגמא ,רההית

התקיים תשאול במשרד למרכז המשק של שדה בוקר עקב אי הגשה של בקשה להיתר בשנת  – שדה בוקר

0203. 

 השקיה ללא היתר של אבטיח מללי, נעשה שימוע במשרד. – גד"ש שקמה

בשטחי ההשקיה בקולחים. בוצע שימוע שנועד הקיבוץ משקה ללא היתר בשל בעיית רדיוסי מגן  – חורשים

 שתייה.ההשקיה למקור מי לבחון ולזרז את פתרון הבעיה. עיקר הפתרון מבוסס על החלפת מקור מי 

 כמו כן בוצעו מספר השמדות של תוצרת חקלאית שהושקתה בלא היתר ואו בניגוד לתנאי ההיתר, למשל :

  .של השקיה באיכות שאינה מתאימההושמדו קישואים בשטחי בארותיים ב - בארותיים

לאחר דיונים בוצעה  השמדה  ,גידלו סטיביה ללא היתר מהמשרד ובאיכות לא מתאימה   - חוות צברי אורלי

 ע"י המגדל.

 גידול הרימונים לא בוצע כפי שנדרש ולכן בוצעה השמדת הפרי ע"י המגדל. – חוות אשלים

 

  .ובשיפור מערך האכיפה של המשרד עלה את הצורך בהגברת האכיפהמריבוי העבירות 

 

 מניעת זרימה חוזרת

גזר החקלאי ובאופן מוגבל במגזר פעילות אכיפת התקנות למניעת זרימה חוזרת, מתרכזת בעיקר במ

המסחרי והעסקי )תחנות דלק, תחנות שאיבה לביוב, מט"שים וגינון ציבורי(. הפעילות בנושא כוללת סיורי 

שטח עם אנשי מים ואגודות מים, איתור הנקודות הדורשות הגנה ואכיפת התקנות. הפעילות מתאפיינת 



 8 

נת מז"חים ביישובים, בדרישות להתקנת מז"חים בהסברה בקרב החקלאים, בביקורות מדגמיות על התק

ובאכיפת חוקי משרד , בהפרדת מערכות מי שתייה ממערכות מים באיכות אחרת חיוניותבנקודות ה

אולם אירועי הזרימה החוזרת  ,בתחום חלה התקדמות רבהכי בסיפוק הבריאות בנושא. ניתן לומר 

על מניעת  בהעמקת הפיקוח רב החקלאים, וכן בחינוך והטמעת הנושא בקהאחרונים מחדדים את הצורך 

 זרימה חוזרת במגזר החקלאי.

)מז"חים אלו דווחו למשרד   מז"חים במגזר החקלאי בכל רחבי הארץ  022 ל  052 –בין הותקנו  0203בשנת 

במגזר מז"חים  מאות ההנחה היא כי הותקנו עוד אך הבריאות והם חלק מהמאמץ של מערך הפיקוח, 

 .(בשל אי ידיעת התקנות על חובת דיווח – דווחו למשרד הבריאותשלא החקלאי 

 

 גן יאשיה אירוע זרימה חוזרת מושב 

רוע חדרה תמיסת דשן ברזל יאירע מקרה של זרימה חוזרת במושב גן יאשיה. במהלך האבמהלך השנה 

 .למערכת אספקת המים של מושב גן יאשיה, לבתים וצרכנים אחרים

 אות שבוע לאחר שהתרחש.האירוע דווח למשרד הברי

)ברזל( דרך  "כילאטחומר הנקרא "בבירור שנערך בשטח נמצא כי באחד המשקים, בחלקה א', בוצע דישון ב

מערכת ההשקיה ובשל זרימה חוזרת הגיע הדשן למשקים ובתים שכנים. הזרימה החוזרת אירעה בשל 

מעובד ע"י קבלן שמדשן את כל  החדרת הדשן בלחץ דרך ברז השטיפה של המסנן שבראש המערכת. הפרדס

 הוא מנייד מחלקה לחלקה. החלקות שהוא מעבד באמצעות מיכל אחד המחובר למשאבה, שאותו 

 .בנערכו דיונים עם נציגי המושב וסיורים רבים וכן שימוע להנהלת המוש

 

 םדיגום נחלים ומקווי מי

 המטוילים ביותר. אתריםים בלמניעת תחלואה של מתרחצים ומטיילנחלים ומקווי המים נעשה  ניטור

במהלך השנה בוצעו  .הארץ עיקר בצפוןהמפוזרים ב טבע ונופש  מספר שנים באתרימזה הפעילות מתבצעת 

 .מסך כל הדגימות 0.4%שהם  מ"ל( 022קולי צואתי ל  0222היו חריגות )מעל  00  -ב בדיקות מתוכן 300

. היו חריגות 00דגימות בנחל ציפורי מתוכן  05ם בנוסף לדיגום בנחלים המשמשים לשכשוך ונופש בוצעו ג

 נחל ציפורי משמש מוקד משיכה למטיילים וכן מהווה מקור מים להשקיית גידולים ע"י חקלאי הסביבה, 

 תקלות בקווי הולכת שפכים ובתחנות סניקה.כתוצאה מ נחל מקבל מעת לעת זרימות של שפכים וקולחיםה

מעבר עדר כגון  מסיבות שונות הנגרמיםאירועי הזיהום הם נקודתיים  להבדיל מאירועי הזרמת ביוב, מרבית

 בקר בסביבות הנחל או בתוכו זמן קצר לפני הדיגום.

צורך מדווח ל בהתאםו משרד החינוךאום טיולים של ילמרכז תע"י משרד הבריאות מועבר על חריגות מידע 

 גם באמצעי התקשורת. 

 

 נחלי הצפון 

 בעונת חורף ממוצעתבנחלי הצפון, ניתן להסביר זאת מועטות ת היו חריגות השנה בניגוד לשנים קודמו

נמשך הטיפול של חטיבת מדע גשמים שהעלו את שפיעת המעיינות והביאו לזרימות משמעותיות בנחלים. וב

הן ברמת נחלים מקורות הזיהום הפוטנציאליים  )עדרי בקר( מגדות הסילוק נושא ברשות הטבע והגנים, ב

את הרחקת הבקר  מקדמת באמצעות סקר ואחר כך יישום המלצות  הרשותהן ברמת הביצוע. התכנון ו

  ע"י הצבת מקורות מים חליפיים )שקתות( ואזורי צל.)תחילה באגן יהודיה והמשושים( מגדות הנחלים 
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 נחלי הדרום

ות בניגוד לשנים עברו לא בנחל ערוג .גם השנה היו חריגות בנחל דוד )תחנות דיגום: דוד א', דוד ב'(כבכל שנה 

מעל בהתקן חרגו מתחנות הדיגום בנחל דוד ב ערכי הקולי הצואתי .איכות המיםהייתה השנה חריגה ב

צואת בעלי חיים או פגרי בעלי ועשוי להיות עומס מטיילים רב  זו מן הדגימות שנעשו, הסבר לחריגה מחצית 

היותה של שמורה זו נווה מדבר ומקור מים יחיד , כמו כן הסבר נוסף הוא ןחיים שהגיעו ביחד עם שיטפו

להצטנן ולאכול בקרבת בסביבה מדברית, דבר המגדיל את הסיכוי לזיהום ע"י בעלי חיים המגיעים לשתות, 

 מקורות המים, בעקבות החריגות הוצב בכניסה לשמורה שילוט המתריע על הזיהום במים.

 

 ניטור מאגרים

דיקות ניטור של מאגרי הקולחים המשמשים להשקיה, הנתונים פקחי היחידה מבצעים במהלך השנה ב

 )מוצקים מרחפים(. TSS)צח"ב( ו  BODכוללים את הפרמטרים 

רובם בוצעו במעבדות משרד הבריאות בחיפה, ת"א ובאר  ,בדיקות במאגרים 030בוצעו סך הכול  0203בשנת 

 שאר הבדיקות בוצעו במעבדות פרטיות ע"י החקלאים המנצלים. שבע

, ורשות המים בנוסף בדוח מצורפים גם נתונים אשר נדגמו עבור תכנית הניטור של המשרד להגנת הסביבה

סך הכול נדגמו עבור המשרד  .אלו כוללים בין היתר נוטריינטים עיקריים כגון חנקן, אמוניה, כלורידים ועוד

 מאגרים. 000להגנת הסביבה ורשות המים 
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 9תמונה  מספר 
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 השקיה בקולחים .0

 הפיקוח על השקיה במי קולחים מן ההיבט התברואי תופס חלק נכבד מתכנית העבודה בזמן ובהיקף

המחוז או נציגי לבין  להשקיהקולחים הבמי  יםהקשר בין המשתמשמכלול פיקוח כולל את ה העבודה.

ים קולחמקור השל קולחים מבוצע דיגום  במי להשקיההנפה של משרד הבריאות. לצורך קבלת היתר 

משרד הבריאות. במהלך עונת ההשקיה על ידי על פי קריטריונים שנקבעו  להשקיהונבדק השטח המיועד 

במי קולחים מקומות בהם נעשה שימוש  היתר ולאיתורהשוטף לבדיקת עמידה בתנאי מתבצע פיקוח 

 ללא היתר. כמו כן מתבצעת אכיפה בנושא לפי הצורך.

 )מז"ח(מניעת  זרימה חוזרת  .0

 במגזר החקלאי. למניעת זרימה חוזרתהתקנות  אכיפתביצוע סקרים ומעקב ל ,פיקוח 

 ניטור נחלים ומעיינות .3

. בלבד בצע לפרמטרים בקטריאליםת. הדיגום מ( מטויליםנחלים ומעיינותמקווי מים )דיגום חודשי של  

פעם בתדירות של ם נעשה אוגוסט(, הדיגו-בחגים )ראש השנה, סוכות ופסח( ובחופשת הקיץ )יולי

 ובשאר חודשי השנה פעם בחודש )למעט בחודשי החורף בהם לא מתבצע דיגום כלל(. בשבועיים

 ניטור מאגרים .4
ים קולחאיכות ה בדיקת התאמתלצורך מבוצע  להשקיהשמימיהם מיועדים  קולחים מאגריניטור  

  B.O.Dקולחים נבדקים הפרמטרים ב להשקיהקבלת היתר  לצורכי. להשקיה, לגידול המבוקשהמיועדים 

חמצן עכירות, ובהתאם לצורך נבדקים פרמטרים נוספים )בדיקות מיקרוביאליות, כלור נותר,   T.S.S-ו

ת רשוהסביבה ו הגנתעבור המשרד ל הנעשית ,במסגרת תוכנית רב שנתית לניטור מאגרים  מומס ועוד(.

איכות המים במאגרים הנוגע לי, מאגר המידע בורון, כלוריד וחנקן כלל :  נבדקים הפרמטרים ,המים

 .המשרדים המממניםת עבור כל ות העבודה המבוצעומשמש את תכני

 
 מטלות מיוחדות .5

קשרי העבודה בין הפקח למחוז  המשקפות אתבמהלך השנה מוטלות על פקחי היחידה מטלות מיוחדות 

בתכנית העבודה השוטפת.  יםלנכל םאו לנפה. משימות אלה יכולות להיות ניטור או פיקוח שאינ

המשימות  שונות ומגוונות ועוסקות בתחומי פעילות שונים בהם עוסק משרד הבריאות במסגרת 

עדכון למערכת המידע הגיאוגרפית ושיפור לבדיקת תוכניות, לעבודות ניטור, ל הכוונה היאהמחוזות. 

 וחיבורים צולבים.  וחיםאיתור גורמים מזהמים בתחום רדיוסי מגן של קידלהנתונים והמפות, 

 לעיתים על פני מספר חודשים. הן בעלות אופי מתמשך ומשתרעותמטלות אלה 
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 . השקיה בקולחים1

 לליכ

. הקולחים מהווים העולםישראל מוצבת במקום הראשון בעולם באחוזי השבת הקולחים ביחס למדינות 

אולם חשוב לזכור כי בצד היתרונות שיש בהשקיה בקולחים  ,אחוז נכבד מהמים המופנים לצריכה חקלאית

 ישנם גם סיכונים תברואיים וסביבתיים, העלולים לנבוע משימוש שלא בהתאם לכללים.   

 

משרד הבריאות מהווה חוליה משמעותית בשרשרת האישורים הדרושה לשימוש  במי הקולחים להשקיה, 

 לגרום לפגיעה בבריאות הציבור. שכן השקיה בקולחים שלא בהתאם לכללים, עשויה

 

בהיקף השטחים  ,תבטא במספר ההיתריםהבשימוש במי קולחים. הדבר מועטה נצפתה עלייה השנה 

הסתיימה הקמתם  1121כבר בשנת מי הקולחים המשמשת להשקיה ונובע מן העובדה כי המושקים ובכמות 

 המתוכננים.מפעלי השבה חלק משל 

 

מציגים את היקפי ההשקיה בקולחים בחלוקה לפי מחוזות ונפות משרד הטבלאות והתרשימים להלן 

 .1123 – 2118הבריאות וכן את התפתחות היקף ההשקיה בקולחים בין השנים 

 

כגון מס' היתרים, מס' סירובים המשתמשים בקולחים של כלליים כוללת בין היתר נתונים  2טבלה מספר 

 כמות הקולחים המשמשת להשקיה.להשקיה וכן נתונים על היקף הדונמים ועל 

 

ובכלל זה  1123ל  2118כוללת נתונים על התפתחות היקף ההשקיה בקולחים בין השנים  1טבלה מספר 

 ים וכמות הקולחים המשמשים להשקיה.נתונים על מספר ההיתרים, היקף הדונמ

 

 בחלוקה לפי מחוזות.  1123לנתוני  1121תרשימים המשווים בין נתוני  מופיעיםבהמשך 

 

כגון להרטבת מצעים בהן נעשה שימוש יה ובתשתיות יבשנה האחרונה עלה היקף השימוש בקולחים בתעש

הנחת מסילות, סלילת כבישים חדשים ועוד. לצד הרצון לחסוך יש לדאוג לבריאות הציבור של העובדים 

 אות.באתרים הללו ולכן יש להסדיר את הנושא כך שלא תהיה פגיעה בברי
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 נתונים כלליים של המשתמשים בקולחים להשקיה לפי מחוזות ונפות  - 1טבלה מספר 
 

  

מחוז
מס' 

היתרים

מס' 

סירובים

מס' בקשות 

שלא הוגשו

שטח מושקה 

בפועל היתרים 

)דנ'(

שטח מושקה בפועל 

סירובים )דנ'(

שטח מושקה 

בפועל בקשות שלא 

הוגשו )דנ'(

סה"כ שטח 

מושקה בפועל )דנ'(

כמות קולחים היתרים 

)מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים )מ"ק(

כמות קולחים 

בקשות שלא 

הוגשו )מ"ק(

סה"כ כמות 

קולחים )מ"ק(

1,374190309,3101,3840310,694142,653,505836,7250143,490,230צפון

64114052,2022,554054,75630,658,8411,341,000031,999,841חיפה

5471312121,4652,4391,036124,94071,908,0101,138,400486,20073,532,610מרכז

90094100941498,50000498,500תל אביב

2229056,401145056,54646,613,670127,200046,740,870ירושלים

28910088,6212,631091,25239,567,5661,754,320041,321,886אשקלון

1953063,9577063,96439,938,292340,000040,278,292דרום

3,2776812692,8979,1601,036703,093371,838,3845,537,645486,200377,862,229סך הכל

מחוז/נפה
מס' 

היתרים

מס' 

סירובים

מס' בקשות 

שלא הוגשו

שטח מושקה 

בפועל היתרים 

)דנ'(

שטח מושקה בפועל 

סירובים )דנ'(

שטח מושקה 

בפועל בקשות שלא 

הוגשו )דנ'(

סה"כ שטח 

מושקה בפועל )דנ'(

כמות קולחים היתרים 

)מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים )מ"ק(

כמות קולחים 

בקשות שלא 

הוגשו )מ"ק(

סה"כ כמות 

קולחים )מ"ק(

1800054,6370054,63731,958,8500031,958,850צפת

770021,2660021,2669,672,300009,672,300טבריה

1530043,1640043,16425,273,6500025,273,650עכו

964190190,2431,3840191,62775,748,705836,725076,585,430עפולה

1,374190309,3101,3840310,694142,653,505836,7250143,490,230סך הכל

64114052,2022,554054,75630,658,8411,341,000031,999,841חיפה

2406553,7751,29031055,37535,771,355327,500219,00036,317,855שרון

627413,3481,1498914,5869,179,200810,90061,10010,051,200פתח תקווה

1050328,164063728,80114,207,5200206,10014,413,620רמלה

1400026,1780026,17812,749,9350012,749,935רחובות

5471312121,4652,4391,036124,94071,908,0101,138,400486,20073,532,610סך הכל

90094100941498,50000498,500תל אביב 

2229056,401145056,54646,613,670127,20046,740,870ירושלים

28910088,6212,631091,25239,567,5661,754,320041,321,886אשקלון 

1953063,9577063,96439,938,292340,000040,278,292דרום 
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 2013 – 1991השוואת נתוני השקיה בקולחים בין השנים   - 2בלה מספר ט
 
 

1998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013מחוז

2233005345866386197097368109379381,0241,0161,0471,3961,374צפון

5049567489134120129126141136175482625766641חיפה

156176239237274306325335359345347430497480439547מרכז

33241347108998779תל-אביב

5671123128147201204194206217222223244227227222ירושלים

96101124135135149144160148261231263291235256289דרום

77100116148161187171202223158153158169165180195אשקלון

6618001,1941,3121,4451,5991,6771,7631,8822,0672,0362,2822,7072,7863,2713,277סך הכל

שטח מושקה בדונם

1998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013מחוז

227,107 195,294   187,129   181,444  101,078139,594183,485169,322158,830      78,319צפון  219,743    236,223258,668262,073314,191310,694

46,03753,33555,52858,91454,756      45,656   43,259   38,135     39,537     32,998    32,005  25,881  27,102  21,761  25,305      22,915חיפה

100,085   97,861     95,294     89,724    80,730  90,983  85,134  80,136  68,318      61,702מרכז  95,156      115,742119,931115,668119,946124,940

1,1251,0611,5411,294941        1,165     1,220     1,050       1,345       1,020         770       805       524         54         69             69תל-אביב

53,16258,18957,36655,50956,546      53,019   51,116   45,830     47,057     46,420    46,945  43,192  43,808  36,243  28,245      24,926ירושלים

85,525101,15390,88688,37991,252      77,631   71,812   62,617     65,451     58,731    54,133  53,003  42,957  43,261  41,499      34,052אשקלון

53,65568,79568,54558,58563,964      61,450   60,369   55,011     54,284     46,979    41,849  42,918  43,090  38,422  12,357      26,672דרום

248,655276,871359,471426,100426,104415,262457,316490,095495,798554,967553,820591,469661,131651,607696,818703,093סך הכל

כמות קולחים 

200520062007200820092010201120122013*199920002001200220032004*1998מחוז

103,364   92,765     86,588     86,620    71,288  107,17585,574  75,419      39,132צפון  101,647    110,029121,291,016122,116,805146,931,670143,490,230

26,91929,891,81532,057,51334,024,02531,999,841      24,874   21,829   20,420     19,399     16,879    13,952  10,533  11,467    9,398      11,185חיפה

63,01166,194,85470,157,60370,548,32573,532,610      52,163   55,175   53,758     49,766     47,300    49,430  48,230  47,079  35,863      37,183מרכז

619584,000849,350705,850498,500           647        674       574          707          440         362       410       320         48             48תל-אביב

39,94341,405,57043,480,27044,952,32046,740,870      39,231   33,678   30,809     29,548     29,293    28,233  24,293  16,955  21,026      11,625ירושלים

35,09740,453,49537,058,26239,417,45241,321,886      31,272   34,935   25,092     26,427     25,901    49,654  19,082  26,610  18,646      13,274אשקלון

34,23336,585,23235,701,11733,182,11240,278,292      47,178   28,375   28,054     28,500     27,489    30,735  23,293  22,515  22,364      18,153דרום

130,600182,764232,121211,415243,654233,922240,936251,471278,031297,011309,852336,405,982341,420,920369,761,754377,862,229סך הכל

אין נתונים*

****נתוני השטחים המושקים וכמות הקולחים כוללת את הסירובים והבקשות שלא הוגשו****
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  4תרשים מספר 

 

 5תרשים מספר 
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 6 תרשים מספר

 

 7תרשים מספר 

 

ת  ה בשנ רי ב ת ט נפ ב ה  קי הש קולחים ל ה ת  מו וב כ בחיש ת  עו ה ט ת תגל ה *20 פי  12 ל  הגדו ספר  מ פר  3)נרשם  מס ה מ
) על ו בפ  
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  1תרשים מספר 

 

 

 מחוז הצפון

 נפות טבריה, צפת ועכו

 .היתרי השקיה בנפות צפת עכו וטבריה 111טופלו כ  1123בשנת 

 

 נפת טבריה –צפי לעתיד 

מט"ש ומאגר מעלות ות הקמת עבודמתוכננות להסתיים  1121במהלך שנת  – מט"ש ומאגר מעלות הגולן

 צור.-ממערכת נס םהמושקים בקולחיהרחבה של השטחים על כן מתוכננת הגולן ו

 

ויאפשרו  1121אמורות להסתיים ב נמשכות לאחר עיכובים ועבודות בניית מט"ש ביתניה,  - מט"ש ביתניה

את ניצול קולחי טבריה ועמק הירדן, במקום הזרמתם לירדן הדרומי. בהערכה גסה מדובר בתוספת של כ 

 דונם. 1111

 

עקב השיפור באיכות  ,ממאגר לבניםים שטחים המושקים בקולחצפוי המשך הגידול ב - מאגר ליבנים

 ספקה ליישובים ואגודות מים נוספות.אוהרחבת מערכת ה

 

 צפי לעתיד נפת עכו

 צפויה הגדלת שטחים מושקים בנפת עכו ממערכת מאגרים משולבת ומספר מקורות קולחים:
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 געתון, עכו וכרמיאל. שומרת חדש, אפק, כפר מסריק, בית העמק, לוחמי, הקורן שלומי,

 

 צפי לעתיד נפת צפת

בנפח של כמיליון  (הגומא) הקמת מאגר קריית שמונה ב' הסתיימהבגליל העליון  - מאגר קרית שמונה ב'

 כבר רשומים מנצלים פוטנציאלים נוספים כגון כפר בלום, ברעם ועוד קיבוצים. וחצי מטרים מעוקבים.

 

ת ניצול ו( ותחילהתורמים כבר חוברו אלי)רוב בניית מט"ש אל חמרא צפויה התקדמות ב - מט"ש אל חמרא

 עין זיון.ו למטעי מרום גולן םאמור לספק קולחיהמט"ש  מט"ש, הקולחי 

 

 .1121הסתיימה בניית מאגר איילת גדות וצפוי ניצול קולחים ממנו החל משנת  - מאגר איילת גדות

 

הפעלתו תאפשר את הפסקת ההזרמה של ביוב בית ג'אן חלה התקדמות בבניית מט"ש פרוד,  – מט"ש פרוד

 לנחל כזיב וכן תאפשר את ניצול הקולחים.

 

 נפת עפולה

 כללי 

 בנפת עפולה.היתרי השקיה  111טופלו כ  1123בשנת 

בנפת עפולה קיימות שתי מערכות עיקריות המספקות מי קולחים לחקלאות האחת מפעל תשלובת הקישון 

של חברת מקורות המספקת מים באיכות שלישונית והשנייה פרויקט ערי העמק של מ.א. עמק יזרעאל ואח' 

מאגרים ( ועד לבינונית ממערכת מט"שים ו11/31המספקת מים באיכות לא יציבה הפחותה משניונית )

המחוברים ביניהם באזור עמק יזרעאל. בנוסף קיימים מאגרים  המשמשים פתרון מקומי לביוב של הישובים 

שאינם מחוברים למט"שים. נתון זה מקשה מאד על הפיקוח, שכן בפועל קיימות מספר איכויות קולחים 

 באותו תא שטח, דבר המגדיל את הפוטנציאל לחיבורי כלאיים. 

 

 עמק בית שאן 

התחברו למט"ש הישובים באשכול המערבי והדרומי והעיר בית שאן  1122במהלך שנת   –מט"ש בית שאן 

אשכול צפוני ,א.ת פארק צבאים, שדה נחום תשתיות בוצעו עבודות ל 1121במהלך שנת  והמפעלים האזורים.

ה וכן מרכז קניות צים חיברו את בית אלפא, חפציב 1123. במהלך צפוני בית שאן וכן יישובי עמק חרוד וא.ת 

בא.ת צפוני למט"ש בית שאן. נמשכות העבודות לחיבור א.ת פארק צבאים, שדה נחום, מעלה גלבוע וקיבוץ 

 מירב, ויישובי עמק חרוד. 

ם סביבו בהיקף יונותן מענה להשקיית השטחים החקלאישפכים מ"ק ליום  1,111 –כ המט"ש קולט בממוצע 

 דונם. 21,111של 

 טופלה בקשת אגודת המים "אפיקי מים" להשקיה בקולחים מהמט"ש .במהלך השנה 

 

 עמק חרוד 

)כמות של  הוזרמו מי קולחים ממפעל תשלובת הקישון אל מאגרי אגודת המים עמק חרוד 1123במהלך שנת 

מיליון מ"ק שיטפונות ומעיינות  31 -מי אגודת עמק חרוד הכוללים כעם תשלובת נמהלו המי  ,(מלמ"ק 3.1 -כ

 הוגדל היצע הקולחים באזור.בכך ו
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בעקבות הכמות השנה מקבלת עודפים של תשלובת הקישון,  ,מים השיתופית עמק חרודהאגודת כאמור לעיל 

 .תפעוליותהכות ירק למאגר המערבי וממנו לברהקולחים הקטנה הוזרמו 

אל כלל מפעל  תהתייחסוה .  יש לציין כי בקולחים הושקומשמעות הדבר היא כי לא כל שטחי האגודה 

 ההשבה היא כאל מפעל השבת קולחים.

טופלו בקשות של כל יישובי האגודה: גבע, כפר יחזקאל, עין חרוד איחוד, עין חרוד  1123במהלך שנת  

 מאוחד, מולדת, תל יוסף, חפציבה, בית אלפא, בית השיטה.

 

 שימוש בקולחים לעבודות עפר בעזרת מכליות

בעבודות לשם הרטבת מצעים  מי קולחים באמצעות מכליותשימוש בבהפקחים המשיך טיפול במהלך השנה 

 תשתית.

להרטבת מצעים בעבודות תשתית תוך מתן תשלובת הקישון במי תרים לשימוש יניתנו ארבעה הברחבי הנפה 

 בריאות הציבור. תנאים אשר יבטיחו את השמירה על

 

 השקיה בקולחים בחלקות א'

הכולל  א בדיונים פנימיים בתוך  משרד הבריאות ובשיח מול  רשות המיםנושא ההשקיה בחלקות א' נמצ

 וזאת בשל הסיכון לבריאות הציבור. דרישה לאספקת מים שפירים להשקיה בחלקות א'

טיפול בנושא השקיה בקולחי תשלובת הקישון בחלקות א' המשך נ 1123במהלך שנת למרות האמור לעיל 

בכלל זה הסבר על הסכנות הכרוכות בהשקיה בקולחים שלא בהתאם ו  ביישובי התענ"כים ומושב מרחביה

 .לכללים

 ג' והוצא סירוב להיתר השקיה בקולחים בחלקות א'.  -היתרים להשקיה בחלקות ב' ו  והוצא

בהמשך  חלקות במושב בית שערים, לשמונהניתנו היתרים להשקיה בקולחים באיכות שלישונית בנוסף 

 לסיכומים עם רשות המים.

מושב ב ,קביל התקבלו השנה בקשות להיתרי השקיה בחלקות א' ביישובי גוש יעל )אביטל, פרזון, מיטב( במ

 נענו בשלילה., כפר גדעון, בית לחם הגלילית, בקשות אלו מרחביה וחלקות בתל עדשים

הנושא בנוסף נערכה פגישה עם אגודות המים בסנדלה בה מבצעים השקיה בקולחים בסמיכות לבתי מגורים. 

 נמצא בטיפול המשרד .

 

  הגברת הפיקוח והאכיפה במושב תל עדשים 

איכויות מים שונות : שיטפונות, קולחים באיכות בינונית, קולחי תשלובת הקישון  1למושב תל עדשים 

באיכות שלישונית ומי שתיה ,בנוסף קיימת מערכת הובלת מים מורכבת . בשל המערכת המורכבת של המים 

שונות נערך גם השנה פיקוח מוגבר על נושא ההשקיה בדגש דיגומי כלור ועכירות בחלקות בהם והאיכויות ה

גידולים רגישים . התבצעו ניתוקי אויר בין מערכות מים שונות והחלה הסדרת נושא של הגדרת שטחי 

 השקיה המחוברים לאיכות מים אחת.   

השקיה בקולחים באזורים הסמוכים לרצועת פיקוח  צמוד על  - פיקוח באזורים בעלי רמת סיכון גבוהה

המגן של המוביל הארצי וכן בקרבת רדיוסי מגן של קידוחי מי שתייה וכן באזורים בהם מערכות מים 

 כפולות ומספר מקורות מים.
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 מחוז חיפה 

 כללי

 דונם  11,182במהלך השנה הושקו  במי קולחים כ 

 מגדלים פרטיים במחוז חיפה

 אושר היתר השקיה להשקיית גינון בתחומי המכון, כבכל שנה. - מכון טיהור חיפה

דונם צמחי נוי ודשא . השנה נמשכו  11אושר היתר השקייה בקולחים של כ  –תחנת חברת חשמל אורות רבין 

עבודות השדרוג של מתקן הטיפול בשפכים, לקראת סוף השנה הסתיימה העבודה במט"ש והחלה תקופת 

 ההרצה.

דונם פרדסים ואבוקדו ממאגר זיתא ) חברת  1111 -אושר היתר השקייה ל כ   1123שנת ב–מהדרין חדרה 

 מקורות(.

 דונם   181 -אושר היתר השקייה ל כ - א.פ.א.י וחברת גרנות

 דונם  281 -אושר היתר השקייה ל כפירות אלפאסי 

 דונם  211 -אושר היתר השקייה ל כהשג"ח 

 דונם תפוחי אדמה . 211אושר היתר להשקיית  –גיל פלוטקין 

דונם תפוזים להשקייה בקולחים  11דונם  מתוכם תוספת של   111 -היתר השקייה לאושר  –אחים דיין 

 .1123לשנת 

 .1123דונם שסק בשנת  1.1אושר היתר השקייה  לכ  –מייסר  -אבו רקייה פארס

באיחור כאשר נציג משרדנו הבקשה להיתר השקייה בקולחים הוגשה  –בית ספר חקלאי פרדס חנה כרכור 

הגיע לביקורת בשטח נמצא כי הגידול בחלקה הסתיים ואין מערכת השקייה בשטח, הבקשה הוחזרה ללא 

 אישורינו.

 

 מועצה אזורית זבולון

במועצה אזורית זבולון שישה צרכני קולחים : קיבוץ יגור, כפר חסידים, קיבוץ שער העמקים, קיבוץ אושה, 

 בוץ רמת יוחנן. קיבוץ כפר המכבי וקי

נמשך  השדרוג של מערך אספקת הקולחים בקיבוץ יגור ובכפר חסידים, כמו כן  – קיבוץ יגור, וכפר חסידים

 בין צומת כפר חסידים  לצומת זבולון לצורכי השקיה בקולחים.  11בוצעו חציות של צנרת בקטע כביש 

מבדיקות הקולחים המסופקים   11% -, לא היו חריגות בקטריאליות ב1121גם בשנה זו, בדומה לשנת 

להשקיה בשטחי הישובים כפר חסידים ויגור. בתחילת הקיץ הופסקה האספקה של קולחים ממאגר כפר 

)ב( לצורכי החלפת מגוף ראשי. ספק המים נדרש לפנות את הקולחים מהמאגר עפ"י הנחיות  111חסידים 

שמירה על האיטום של מאגר אושה עד למילוי מ"ק הועברו למאגר אושה לצורך  31,111משרד הבריאות. כ 

 המאגר במי נחל ציפורי.

אגודת המים מי יגור סיפקה קולחים למספר צרכנים נוספים : לחברת שפיר לצורכי השקיית גינון לשיקום 

, לשטחי גד"ש קיבוץ  אושה וגם 1-הרכבת קטע אלצורך הרטבה ציר  נופי במחלף יגור. לחברת אברהם יצחק

 .למאגר אושה 

ן לבריכות שיקוע חמצון של ביוב הישוב מחובר עדיי 1123נכון לסוף  שנת  – קיבוץ שער העמקים מאגר בית

 בשלבי סיום להתחברות למט"ש יוקנעם .נמצאת תחנת שאיבה חדשה של הביוב הקיבוץ, 
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 תמים שפירים בשל מחסור בשיטפונוהשקיה בל תי שיטפונומהשקיה בממעבר  תבצעה 1123באמצע עונת 

לאחר ביצוע חיטוי של כל הצנרת בוטל מאגר השיטפונות, לכן  1י כביש אההשקיה. בשל עבודות על תוו

 חיבור של מערכת ההשקיה למים שפירים  בפיקוח של נציגי משרד הבריאות, אושר

הייתה צריכה של קולחים מאגודת  , בנוסףבשנה זו הושקו חמניות וכותנה בשטחי גד"ש אושה - קיבוץ אושה

בכדי  111ממאגר כפר חסידים  קולחיםאלף מ"ק  31יגור. עבודות לאיטום מאגר אושה הסתיימו והוזרמו מי 

 לשמור על האיטום במאגר עד שיוחל למלות אותו  במי נחל ציפורי בחורף .

בשל קרבה של שטחי ההשקיה בקולחים של כפר המכבי , אושה, ורמת יוחנן )גד"ש רא"ם(  – גד"ש רא"ם

, לא אושרה השקיה עד להתקנת מערכות חיטוי וסינון עומק גרנולרי 1,22,2,1של קידוחי אושה לרדיוסי מגן 

לא הותקנה מערכת סינון, והתבססו על שיהוי במאגרים.  1123או שווה ערך )שיהוי במאגר(.  נכון לסוף שנת 

כפר המכבי  מטעי האבוקדו של כפר המכבי חוברו למערכת ההשקיה בקולחים של מאגר משותף רמת יוחנן

 111חדש )מאגר הקולט שיטפונות וקולחים מנחל ציפורי( בעקבות זאת הוגשה בקשה להיתר השקיה של 

 דונם אבוקדו. הבקשות לא אושרו מאחר ולא הושלמו כל הדרישות .

נושא אי  ונערכה פגישה עם רכזי המשקים של שלושת הקיבוצים )רמת יוחנן, אושה, כפר המכבי, ( הובהר

 .  םמשרד בנושא השקיה בקולחיהדרישות וים מתן ההיתר

 

 מועצה אזורית חוף הכרמל.

 עמדו בתנאי ההיתר. היישובים ביישובי מועצה אזורית חוף הכרמל אושרו כל הבקשות שהוגשו ו

ביישובי מגדים, צרופה, גבע כרמל ועין איילה  םאושרו כל הבקשות להיתר השקיה בקולחי - חלקות א'

 כולל חלקות חדשות. 'לחלקות א

בכניסה למושב מצד דרום והחלקות עתידות להיות מחוברות  'עדיין לא חוברו חלקות א -  מושב  גבע כרמל

 . 1121בתחילת 

דונם חלקות א' חדשות. אושרו  211 -של כ םחיבור להשקיה בקולחיבחודש אוקטובר אושר  - מושב מגדים

 כל הבקשות להיתרי השקיה בחלקות ב'. 

מאחר והחיבור  1121דונם , שלא נכללו בדוח של  211 -של כ םאושר חיבור להשקיה בקולחי - צרופהמושב 

 .  1121בפועל בוצע בסוף שנת 

 יםחלקה שהושקתה בקולחבאישור המשרד חוברה  1נמצאות מזרחית לכביש הבחלקות  - מושב עין איילה

  .פסצור פסייבכדי לא לזאת , בהפרדה מוחלטתלמערכת מים שפירים 

השנה חוברו חלקות הירקות למערכת הקולחים וזאת לאחר הנחת קו חדש שאושר ע"י משרד  – מושב דור

 הבריאות .  

דונם(  231בחלק מהשטח ניטעו בננות ) ום זאתבמק ,בשטחי היישוב נעקרו כל הפרדסים - כרם מהר"ל

, שטחים חדשים בבקעת שיר לחיבורואושרה הוגשה תוכנית  1123בשנת  בעל.חלק מהשטח גידולי פלחה בו

 תכנית זו לא יצאה עדיין אל הפועל.

חוברו חלקות נוספות  1123דרך הקו הבין מפעלי. בשנת  היישוב מקבל אספקת קולחים – שב בית חנניהמו

חלקה אחת לא אושרה בשל אי הגשת בקשה מסודרת להיתר השקיה בקולחים  ם מתוכןלהשקיה בקולחי

 ואי עמידה בדרישות ההשקיה.

השייכות של כרמי ענבים דונם(  211)כ הושקו בקולחים שלוש חלקות  1123בשנת    - חקלאי זיכרון יעקב

 יעקב ונמצאות בשטחי חוף כרמל. ןלחקלאי מזיכרו

מושקים מהבריכה התפעולית של מט"ש האושרו היתרים לשטחי האבוקדו של מעין צבי   - קיבוץ מעין צבי

 כרם ענבים ועצי נוי.  דונם אבוקדו, 111-כ הוגשה בקשה למעין צבי, 
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 מאגרי חוף הכרמל:

מאזור מנשה דרך בקעת הנדיב לכיוון המגיע גם בשנה זו בוצעה הזרמת קולחים מהקו הבין מפעלי  .2

דבר שהביא לבעיות ולעליה  הצפויות, חוף הכרמל. אגודת המים לא קיבלה את כל כמויות הקולחים 

 ברמת העכירות.

קידוחים מלמאגרים הוזרמו קולחים ממט"ש מעיין צבי ,מהקו הבין מפעלי ומאגרי מעיין צבי :  .1

יא להשבתת עלייה בריכוז המליחות באחד ממאגרי מעיין צבי מה שהב ההייתמליחים . השנה 

 .המאגר ומעבר לאספקה ממאגר אחר

בשל וי, השיהבתנאי זאת בשל הצורך לעמוד מאגר ניר עציון : למאגר ניר עציון  הוספו  מים שפירים  .3

 התארכות עונת ההשקיה.ובשל תוספת שטחי השקיה 

 לקראת אמצע חודש יולי.נגמרו מאגר נווה ים : המים במאגר  .1

לקראת סוף חודש אוגוסט בשל ירדת המפלס הופסקה מאגר החותרים : השאיבה ממאגר החותרים  .1

 כמעט עד סופו. 

בודד של חריגות באיכות  במהלך השנה היו מספר בודד של חריגות בעכירות הקולחים ומספר .1

הגברת רמות ל ,חוזרים םהבקטריאלית. בהתאם לתוצאות נדרשו ספקי הקולחים לביצוע של דיגומי

 מקור האספקה )מעבר להשקיה ממאגר אחר(. ינוילש)לעיתים( והכלור 

 

  מועצה אזורית אלונה 

מטעי רימונים באמצעות קולחים  להשקייתאושר היתר השקייה לחקלאי מהישוב עמיקם  – עמיקם

 המסופקים ממאגר גלעד הנמצא בתחום מחוז צפון.

 

 מועצות מקומיות בנימינה גבעת עדה ופרדס חנה 

 .1121בדומה לשנת אושרו היתרי השקייה בשטחים של נחלת ז'בוטינסקי   – נחלת ז'בוטינסקי

. נערכו 1123עליהם בקשה לשנת לכל השטחים שהוגשה  םניתנו היתרים להשקיה בקולחי – בקעת הנדיב

נשמר מרחק מינימלי בין תעלות ובכל מקרה  לחלקות הקרובות לנחלי מנשהפרטניים אישורים  למתןסיורים 

 מנשה ושטחים המושקים בקולחים.

דונם. חלק מהחלקות לא אושרו להשקיה בשל קרבה  ו/או ניקוז  111אושרו להשקייה  – פרדס חנה צפון

כדי למנוע פסיפס באזור בין התחומה בחלקות המושקות בקולחים לא אושרה באחת ולתעלות מנשה 

 .קולחים ומים שפירים

 

 מועצה אזורית מנשה

השלמה לחלקות שנוספו בשנת  -נוספו מספר צרכני קולחים חדשים במועצה: מושב כפר פינס  1123בשנת 

קיבוץ שדות ים; ושטחים חדשים  ; חלקות גד"ש של1ך כל כביש ור; השקיית גינון לשיקום נופי לא 1121

 במושב תלמי אלעזר.

: אושרו עין עירון ,מענית, מצר, מגל, עין שמר, גן שומרון, מאור, רגבים, להבות חביבה, כפר גליקסון, ריחן

 .1123היתרים לשטחים שהושקו בקולחים בשנים קודמות. לא נתגלו בעיות בשנת 

 .שות להשקייה בקולחיםאושרו חלקות זיתים וגד"ש חדקיבוץ שדות ים: 
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חוברו חלקות חדשות למי קולחים ללא הגשת בקשה להיתר השקייה. לאחר השלמת מושב תלמי אלעזר : 

 הדרישות אושרו היתרים לחלקות החדשות.

צא ברדיוס מגן של קידוח : רוב  השטחים  קיבלו היתר, למעט חלקת פרדס שחלק ממנה נמ קיבוץ גן שמואל

 מי שתייה.

ללא הגשת בקשה של צידי הכביש השקייה בקולחים לגינון  תבוצעמכי  נתגלהבביקורת בשטח :  9כביש מס' 

המשרד . לאחר השלמת דרישות )הדבר בוצע( ההשקיה באופן מיידיקבלן הגינון נדרש לנתק את . יתרלה

 קיבלו היתר וההשקיה בקולחים חודשה.

 רדיוסי מגן של קידוחי מי שתייה. : לא אושרו שטחים להשקייה בתחום קיבוץ ברקאי

נבחן מחדש נושא ההשקיה בקולחים בקרבת תעלות מנשה אך מכיוון  1123: גם בשנת קיבוץ משמרות

שאיכות הקולחים נותרה שניונית, לא אושרו להשקיה החלקות הנמצאות מזרחית לתעלות. השקיה 

 נשה".בקולחים בשטחים אלו עלולה לסכן את איכות המים ב"מפעל החדרה מ

 

 צפי לעתיד

 נחלות . 21השלמת חיבורם של חלקות א' במושב גבע כרמל   - גבע כרמל

לבחון את התנאים בכדי התקיימה פגישה משותפת עם נציגי החקלאים ורשות המים  - חקלאי זיכרון יעקב

 לחיבור השטחים לקולחים. תנאים אלו טרם מולאו.

 

 אביב-מחוז תל

נשמרה רמה גבוהה ויציבה של איכות הקולחים. טרם הוקם תא המגע לאורך השנה – מט"ש רמת השרון

 לחיטוי הקולחים ביציאה מהסינון. יש לשפר את נושא סימון השטחים המושקים בקולחים.

המט"ש מפיק קולחים לאחר סינון עומק, חסרה עדיין מערכת חיטוי ובכלל זה תא מגע   - מט"ש הרצליה

מט"ש נבנה מערך חיטוי והשהיה לקולחים המיועדים להשקיית פארק לחיטוי כלל קולחי המט"ש.  בצמוד ל

הרצליה. הרצת המתקן לא צלחה, ניתנו הערות לגבי ליקויים שיש לתקן. טרם הושלם הטיפול בליקויים 

 אלו.

המרכז הפעיל את מערכת מיחזור מי המקלחות להשקיית שטחי  – מרכז הספורט של אוניברסיטת תל אביב

 הגינון במקום.

מתקן למחזור מים אפורים פועל במקום. המתקן מבוסס על אגן ירוק, סינון וחיטוי ומשמש  – נטרי חולוןקא

 להשקיית הגינון במקום.

 

 צפי עתידי

קיימת התקדמות במפעל גאולת הירקון ובכלל זה תפיסת קולחים באתר שבע תחנות, בניית  – גאולת הירקון

 גני יהושע.  מתקן טיפול ממברנלי בקולחים והשקיית פארק

 מחוז המרכז

 מועצה אזורית עמק חפר 
העבודות להרחבת מט"ש נתניה נמשכות, מערך הטיפול השלישוני במט"ש כבר פועל, ומזרים  - נתניה

 מאגר בית חירות.  -קולחים שלישוניים למאגר התפעולי 

מערכת ההשבה של אפיקי עמק חפר טרם הוכרה כמספקת קולחים שלישוניים למרות  – אפיקי עמק חפר

מלמ"ק מי בארות חקלאיות  1העובדה שהיא מוזנת בקולחים שלישוניים. במהלך העונה נעשה שימוש ב כ 
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מלמ"ק מאלו הוזרמו למאגרים בית חירות וחפר  3 –לגיבוי מערך ההשקיה בקולחים של אפיקי עמק חפר. כ 

 מלמ"ק מי בארות שימשו להזנה ישירה של מערכות השקיה בקולחים.  2 –וכ  צפוני

 נמשכה העברת קולחים למוא"ז מנשה ולמערכת קולחי חדרה ממאגרים חפר מזרחי וחפר צפוני.

 עודפי קולחים ממוא"ז לב השרון מועברים למערכת של אפיקי עמק חפר.

ים אלו הועברו למאגר חפר מזרחי ושימשו מאגר משמר השרון קלט מי שיטפונות מנחל אלכסנדר, מ

 להשקיה ישירה של מטעי קיבוץ משמר השרון.

המתקן עדיין קולט שפכים מיישובי מוא"ז עמק חפר. מערך להזרמת שפכים אלו  – מט"ש/מאגר מרץ

 למט"ש נתניה נבנה וביצוע חיבור זה קרוב לביצוע. 

 חוף השרון מועצה אזורית

פול השלישוני עדיין לא התייצב, המט"ש מטפל בכמות שפכים הגדולה מתקן הטי  –מט"ש חוף השרון 

מהספיקה המתוכננת. עובדה זו הביאה לכך שהקולחים  במאגר תל יצחק הוגדרו רק כקולחים באיכות 

 גבוהה, עם חיטוי ולא כקולחים שלישוניים

 מועצה אזורית לב השרון

ע של הכלור , נכון לעכשיו מקימים תא  מגע במהלך עונת ההשקיה קרס תא המג –מט"ש קלנסווה תנובות 

 חדש. חברת מהדרין, המתפעלת את המאגר, קיבלה הנחיות לטיפול במאגר.

מערכת ההשבה הזו נבנית בקצב מואץ ואף החלה לפעול באופן חלקי. המערכת  –פרויקט ההשבה לב השרון 

אגר תנובות החדש ויינתן אישור מבוססת כעת על אספקת  מי בארות פסולים לשתייה. בעתיד כאשר ייבנה מ

 משרד הבריאות לשימוש בקולחים להשקיה בלתי מוגבלת, יוזרמו למערכת השבה זו קולחים אלו.

 

 צפי עתידי

 סיום הרחבת מט"ש נתניה וחיבור שפכי מוא"ז עמק חפר ומפעל הוד חפר למט"ש זה. - מט"ש נתניה

 נפת פתח תקווה

השלישוני ע"י ביצוע תא מגע לחיטוי קולחים בנפח המתאים לחצי טרם הושלמה מערכת הטיפול  -רעננה 

מט"ש רעננה מחובר למערכת ההשבה של מוא"ז חוף השרון לשם הזרמת עודפי קולחים ולא מתבצעת  שעה .

 הזרמת קולחים לסביבה בעונות המעבר ובחורף.

 

 מועצה אזורית דרום השרון

המט"ש, הקולחים המופקים מהמאגר, הינם באיכות אין התקדמות בשדרוג  – מט"ש דרום השרון המזרחי

נמוכה. קולחים מהמט"ש מוזרמים גם למאגר רמת הכובש ומשם הלאה לצרכנים של המועצה.  -בינונית 

 קולחים רבים הוזרמו לסביבה בשל חוסר יכולת אגירה.

לא הוצג ולא מערך חיטוי קולחים על הזרם המופנה להשקיה בחקלאות עדיין – מט"ש כפר סבא הוד השרון

אושרה עמידה בדרישות לאספקת קולחים שלישוניים לחקלאות. פניות של חקלאים לשימוש בקולחים 

 כשלישוניים לא ידונו עד שהמערכת תוכיח יציבות ויעילות.

המאגר קולט קולחים באיכות נמוכה ממט"ש טירה יחד עם קולחים ממט"ש דרום  –מאגר רמת הכובש 

ערבי. טיפול נוסף באוורור מתבצע במאגר. הקולחים היוצאים מהמאגר הינם השרון ומאגר רמת הכובש מ

 באיכות בינונית.

תחנת שאיבה לשפכים, המיועדת להזרמת שפכי טירה למערכת האזורית, נמצאת בשלבי בניה  -שפכי טירה 

מתקדמים. עם זאת, חוסר ההתקדמות בשדרוג מט"ש דרום השרון, מעמיד בספק את אפשרות השימוש 

 חנה זו. בריכת החמצון של טירה מייצרת קולחים באיכות נמוכה.בת
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קולחי מט"ש כפ"ס הוד השרון, מועברים לליטוש במערכת האחו הלח,  ומשם מוזרמים אל  -גאולת הירקון  

 הירקון. 

 

 צפי עתידי

 התקדמות בהקמת מערכת החיטוי ותא המגע.  – רעננה

 אספקת קולחים שלישוניים להשקיה חקלאית. – כפר סבא הוד השרון

 

 נפת רמלה   

 מועצה אזורית גזר

שפכי היישוב  עדיין מוזרמים לבריכות השיקוע הישנות , בהתאם לצרכי ההשקיה של מהדרין.  - באר יעקב

שפכי צריפין זורמים לבריכות השיקוע גם בחורף כיוון שעדיין אין חיבור שמאפשר הזרמתם למט"ש איילון. 

 היישוב מחובר למט"ש איילון ושפכים שאינם נדרשים להשקיה מוזרמים לשם.

הושלם הפרויקט להזרמת שפכי היישוב למערכת הביוב של באר יעקב. בריכות החמצון. בריכות  –נצר סירני 

 החמצון משמשות כאוגר למי השפכים ולטיפול קדם לפני הזרמתם למערכת של באר יעקב.

המאגר קולט קולחים ממט"ש נשר בלבד ללא טיפול בשפכים. תחנת השאיבה, שהוקמה בסמוך  – מאגר נען

את השפכים למט"ש איילון. לתחנה זו חוברו גם השפכים של משמר דוד וההרחבה החדשה  למאגר, סונקת

 בקיבוץ חולדה. אין התקדמות בפרויקט חיבור הביוב של כרמי יוסף וקיבוץ חולדה לתחנה זו.

 השפכים של כרמי יוסף וקיבוץ חולדה עדיין מוזרמים למאגר. –מאגר חמד 

 

 

 מועצה אזורית מטה בנימין

יך עבודה בשיתוף המועצה האזורית להסדרת ו/או איתור ורישום המקומות בהם מבוצעת השקיה החל תהל

 בקולחים. 

 

התכניות, להגדלת נפח האגירה של הקולחים המיוצרים במט"ש. תכניות, שהוצגו ע"י חברת  –מט"ש איילון 

 מה, לא בוצעו., לצורך העברת קולחים דרובנקודות הרגישותמקורות, לחיזוק קו ירקון נגב הישן 

בוצעה הרטבת דרכים בקולחים לשם מניעת אבק. תכניות לשימוש בקולחים בתהליך ייצור   - מפעל נשר

 המלט לא קודמו ע"י המפעל. 

קולחים ממאגר נשר עוברים טיפול נוסף לאיכות מעולה בצמוד לתחנת הכוח ומשמשים  – מט"ש מחז"מ גזר

 למערך מגדלי הקירור של המחז"מ.

נמשכת השקיית הגינון בנתב"ג בקולחים באיכות מעולה, כמו כן נעשה שימוש בקולחים  –מט"ש נתב"ג 

 במגדלי הקירור. קולחי נתב"ג מופנים גם להשקיית גידולי ירקות.

 

 צפי עתידי

מתוכנן המשך צינור קולחים של חברת מקורות מאזור מהדרין סתריה לשם אספקת  –ישרש ונצר סירני 

 ליישובים ישרש ונצר סירני.קולחים 

 תופסק הזרמת שפכים מכרמי יוסף וחולדה למאגר. –מאגר חמ"ד 

 
 נפת רחובות



 11 

 כללי

במהלך העונה חל גידול במספר הדונמים המושקים בקולחים בשל תוספת של מספר שטחי השקיה חדשים 

 )מושב מישר, משגב דב, שדמה, גן הדרום ושטחים ביישוב קדרון(. 

 

 מ.א נחל שורק

(. במהלך העונה אושרה במגבלות 11/11מכון הטיהור נשג"ב עדיין אינו עומד בתנאים של איכות בינונית )

ובאופן חריג, השקיה ישירה ממאגר נתיבה )מאגר הליטוש של מתקן טיהור נשג"ב( לגידול כותנה ותירס 

ולחים והן בשל לתחמיץ בלבד. לא אושרה השקיה בקולחים לשטחים נוספים הן בשל ההרעה באיכות בק

 הקרבה לגידולים רגישים. 

במהלך העונה נעשו מאמצים לשיפור קולחי המט"ש, בוצעה שאיבת בוצה על ידי גאוטיוביים, אך השאיבה 

 לא בוצעה במלואה ועדיין נשארה שכבה לא מבוטלת בתחתית הבריכה.

אף הונחו במט"ש הישן במהלך העונה החלה בניית מט"ש חדש בסמוך למט"ש הקיים, ישנה התקדמות יפה ו

 מגובים חדשים.

 . 1121ישנו צפי לתחילת הרצה במהלך שנת 

כתוצאה מאיכות הקולחים הירודה היוצאים ממט"ש נשג"ב, אין אפשרות להעביר קולחים אלו למאגרי חפץ 

חיים ולכן עם סיום עונת ההשקיה והפסקת השאיבה ממאגר נתיבה החלו לזרום קולחים לנחל תמנה הסמוך 

 אל נחל שורק. נושא זה נמצא בטיפול המשרד להגנת הסביבה ומול האחראיים מתנהלת חקירה.  ומשם

 

   -מאגרי חפץ חיים 

התקבל לוח המים מאגודת המים חפץ חיים. לוח המים מחולק לשני מקורות מים, האחד  1123בתחילת שנת 

חלקות של בית חלקיה וחפץ ממאגרי חפץ חיים והשני ממאגר נתיבה )החלקות המושקות ממאגר זה הינם 

חיים(. מאגר נתיבה מקבל את קולחיו ממט"ש נשג"ב, אשר מספק קולחים באיכות ירודה, ולכן ההשקיה 

ממאגר זה מותרת אך ורק לגידולים לא רגישים כמו: כותנה ותירס תחמיץ ובחלקות הממוקמות  סמוך 

מטרים. האגודה אכן שינתה את למאגר זה. לאחר בדיקת לוח המים נתבקשה האגודה לשנות מספר פר

 .1123הפרמטרים המבוקשים ולוח המים אושר לשנת 

יום במאגרים פתוחים. זאת ניתן לראות על ידי כך שבמהלך עונת ההשקיה  11-במהלך העונה נשמר חסם ה

 נשלח דוח שבועי המפרט כניסה ויציאת קולחים מכל אחד מהמאגרים.

ההשקיה חריגות בעכירות לאורך זמן, עקב תקלות וספיקות במהלך עונת ההשקיה נמדדו בחלק מתקופת 

 נמוכות.
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 יד בנימין 

מתקן הטיהור השלישוני ביד בנימין מספק קולחים באיכות מעולה להשקיית גינון ציבורי בתוך היישוב, 

 השנה נשלח למשרדינו תוכנית מפורטת וכן מפה של שטחי ההשקיה.

עקבית. בנוסף, הותקן ברז דיגום בסוף קו החלוקה בכדי לוודא המתקן נדגם על ידי דוגם מוסמך בצורה 

 מג"ל. 1.1כלור נותר של 

במהלך העונה התרחשו תקלות רבות במחשבי המתקן, מה שגרם להעברה לא רציפה של אוגר הנתונים, זאת 

 הצריך ביצוע פיקוח הדוק על המתקן ועל השטחים המושקים בקולחים.

 

 יסודות

איכות -מושקים ממאגר יסודות, המקבל את קולחי ירושלים )מי הרי יהודה שטחי החקלאות ביסודות

 שניונית(.

חוברו שפכי הישוב למט"ש נשג"ב וכתוצאה מכך אושרו כל הבקשות להשקיה מקולחי  1121בסוף עונת 

 המאגר.

 

 מ.א חבל יבנה 

 קון נגב המערבי. הקיבוץ המשיך לשמור על רצועה יבשה בשטחים המושקים בהם עובר קו יר - קב' יבנה

 ניר גלים

נמשך המעקב, כי אין השקיה ישירה מבריכת החמצון של היישוב וכי קולחי הבריכה מועברים למאגר חבל 

 יבנה.

 בני דרום

 נמשך המעקב כי לא מתבצעת השקיה ברדיוסי מגן של קידוחי מי שתייה. 

המט"ש עובד בצורה טובה ומעביר את הקולחים למאגר חבל יבנה, בשטח המט"ש מתבצעת  – בן זכאי

 השקיה של הגינון הציבורי במי קולחים.

 

 מ.א ברנר

 גבעת ברנר

בשטחי הקיבוץ הוקם מט"ש בוצה משופעלת )במקום בריכות החמצון הישנות( עם מרכיבים שלישוניים 

אך עדיין מתפקד כמט"ש שניוני, וזאת מכיוון  1121בוד במהלך (. המט"ש החל לעUV -)סינון בדים וחיטוי ב

סיבה זו גורמת לכך  אינה פועלת כראוי, בגלל הרכב השפכים הבעייתי הנכנס למט"ש. UV -שמערכת ה

 שהמט"ש אינו מצליח לעמוד בדרישות לאיכות שלישונית )בעיקר באיכות המיקרוביאלית(. 

  הגינון ציבורי. בשטח המט"ש מתבצעת השקיה בקולחים של 
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 מושב קדרון 

במהלך עונת ההשקיה התבצע פיקוח הדוק על שטחי ההשקיה של המושב ובפרט על ההשקיה בחלקות א'. 

בתיאום עם משרד הבריאות חוברו במהלך העונה חלקות נוספות למערכת ההשקיה בקולחים, תוך הקפדה 

 על ניתוקים, חיבורים וסימונים. 

 

 מושב חצב 

משך הפיקוח ההדוק על שטחי ההשקיה ועל מדדי העכירות והכלור בשטחי מושב חצב בהן במהלך השנה נ

 מתבצעת השקיית ירקות במי קולחים שלישוניים ממאגרי חפץ חיים )שהייה ארוכה וחיטוי עם זמן מגע(.

 

 מ.א גן רווה

מאגר פלמחים מקבל את מי הקולחים של מט"ש יבנה במקום המתקן המקומי שהיה במאגר וטיפל בשפכי 

נס ציונה. מט"ש יבנה מתוכנן לספק מי קולחים באיכות שלישונית אולם עקב שפכי תעשייה המוזרמים מעת 

 לעת למט"ש ופוגעים בתהליך מתקשה המט"ש לספק קולחים שלישוניים בהתאם לדרישות. 

 "ש מצליח לעמוד בדרישות כל עוד אין הזרמת שפכים חריגים בספיקה גבוהה.המט

 הפתרון לשפכים אלו נמצא בעיצומו, והצפי כי המט"ש יספק בהמשך השנה קולחים באיכות שלישונית.

 בשטח המט"ש מתבצעת השקיה בקולחים של הגינון ציבורי. 

 

 פלמחים

י קיבוץ פלמחים. החלקה הינה פרדס השייך לאגודה השנה התווספה חלקה נוספת המושקת בקולחים בשטח

 שיתופית חקלאית של פלמחים וניצנים )ניצני פלמחים(.

 

 

 מ.א גדרות 

מתבצעת השקיה בקולחים של פרדסי יכין חק"ל וכן שטחים של היישובים כפר אביב ומשגב דב במי מאגר 

 חבל יבנה.

 צעת תוך שמירה על רדיוסי המגן. באזורים אלו קיימים מספר קידוחי מי שתיה, ההשקיה מתב

כחלק מהרחבת מפעל השבת הקולחים של מי גדרות, הכוללת חיבור יישובים נוספים להשקיה במי קולחים 

 ממאגר חבל יבנה, נוספו חלקות חדשות המושקות בקולחי מי גדרות. 

 של מושב.  חברת מהדרין, המעבדת חלקות עבור המושב מישר, הרחיבה את הנטיעות בחלקות המזרחיות

 משגב דב, הרחיבו את ההשקיה בקולחים לחלקות נוספות סביב המושב.

מושב שדמה ביצע את שלב א' של חיבור לקולחים ממי גדרות. הועברו מטעי זיתים להשקיה בקולחים 

 ופרדס חדש ניטע.

 

 הצפי כי הפרויקט יורחב ותמשך הרחבת הנטיעות לחלקות נוספות.

 במהלך השנה נערכו סיורים נוספים במושבים העתידיים להצטרף לפרויקט. 

 

 גן הדרום 

 חוברו חלק משטחי גן הדרום להשקיה בקולחים מקו אשדוד ניצנים.  1123במהלך שנת 
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בוצעו פגישות וסיורים בכדי לוודא חיבור מי הקולחים וניתוק המים השפירים וכן שמירה על קידוחי מי 

 השתייה.

 בדיקה בשטח של הפרדה מוחלטת בין קווי ההשקיה של חלקות א' לקווי ההשקיה של חלקות ב'.בוצעה 

 

 צפי לעתיד

 

 קדרון 

 מתוכנן לחבר שטחים נוספים במושב, להשקיה במי קולחים. 1121במהלך שנת 

 אשדוד  –יבנה 

מהמט"ש למערכת הבין הצפי כי ימשך מעבר קולחים ממט"ש יבנה למאגר חבל יבנה, לצורך העברת עודפים 

 מפעלית של חבל יבנה וחפץ חיים. במהלך העונה הועברו הקולחים.

בפועל חלק מהעודפים מועברים למפעל ההחדרה של חברת מקורות ובמהלך עונת הקיץ ישנה שאיבה של 

 הקולחים לצורך השקיה.

 

 מי גדרות

ים נוספים להשקיה במי קולחים הצפי לשנה הקרובה, הגדלת הפרויקט של מי גדרות, דהיינו חיבור מושב

 והרחבת הקיימים.

 

 מחוז ירושלים

 כללי

דונם( בהיקף השטח  המושקה בקולחים במחוז, בעיקר עקב תוספת שטחי  2111-השנה נצפתה עלייה קלה )כ

 השקיה בבקעת הירדן.

 

 העיר ירושלים 

בגן החיות התנכי קיים מזה מספר שנים מתקן, אשר שואב שפכים מקו עירוני העובר  – גינון גן החיות התנכי

בסמוך מטהר אותם לרמה שניונית )קו בסיס( ולאחר מכן מבצע טיפול שלישוני בקולחים אשר נועד להביא 

אותם לדרישת איכות מעולה. ניתן  היתר להשקיית הגינון זאת לאחר שעמד בכל דרישות המשרד. נמשך 

 קב הצמוד אחר קולחי המתקן ובכלל זה מדדי העכירות והכלור, דגימות שדה ודגימות מעבדה.המע

 

בעיר ירושלים מתוכננת השקיה נרחבת של גינון ציבורי במי קולחים שלישוניים  – גינון עירוני בירושלים

הרים באיכות מעולה ממט"ש הר חומה. בשלהי השנה החל המט"ש בהרצה והוא צפוי לספק קולחים מטו

 להשקיה לחלק מהגנים שאושרו על ידי המשרד.

 

 המועצה האזורית מגילות

, אולם מכיוון 1גם השנה כמו בשנה שעברה הועברו קולחים ממאגר האוג אל מאגר אוג  – מאגר האוג

שהאחרון עדיין לא מנוצל, הוגלשה כמות מסוימת של קולחים אל ים המלח. איכות הקולחים במאגר האוג 

ולעיתים אף פחות מכך בשל התפתחות אצות במאגר,  11/31-יציבה והיא נעה סביב איכות של  עדיין אינה 

בשלהי השנה החלה הרצה של מט"ש נבי מוסא אולם עד לסוף השנה לא הוזרמו קולחים מטוהרים אל מאגר 

 האוג.
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מתקן הטיפול בשפכי מפעל אהבה מתבצע במתקן מסוג אחו לח, הקולחים המופקים מן ה -מפעל אהבה

 באזור המפעל. ללא גישה לציבורמנוצלים להשקיית גינון 

 

קיים השנה את כל התנאים בהיתר להשקיית שטחי גד"ש להדחת מלחים במי  קיבוץ קלי"ה –קיבוץ קלי"ה 

בפועל קולחים ממאגר האוג. וזאת בשונה משנים עברו בהן חרגו  מהתנאים והוזהרו במסגרת שימועים. 

 .1123בשלהי בוצעו השקיות מעטות 

 

במהלך העונה נמצא כי בשטחי ורד יריחו מתבצעת השקיה בקולחים ללא היתר מתפיסת  -מושב ורד יריחו 

שפכי הקדרון )ראה פירוט בפרק האכיפה( השטחים המושקים נבדקו מן ההיבט של סכנה לחיבורי כלאיים, 

 קרבה לשטחי ירקות והשקיה מעל קווי מי שתייה.

 

 

 ת הירדן המועצה האזורית בקע

 כללי

 השנה עלה במעט היקף שטחי תמרים המושקים במי תפיסת שפכי הקדרון, במספר יישובים בבקעה.

השפכים הזורמים בנחל קדרון נתפסים ע"י אגודת מי בקעת הירדן ומשמשים להשקיית   – שפכי הקדרון

 מטעי תמרים בבקעת הירדן.

האגודה קיבלה הבהרה מהמהנדס הראשי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות, אשר חותם על היתרי 

ורק לאחר שהקולחים ישהו במאגרים. על כן  לתמרים בלבדההשקיה ממי תפיסת הקדרון, כי יינתנו היתרים 

רים  בקשות להשקיית שטחים המושקים ישירות מהגולמי טרם השהיה במאגרים  וכן בקשות לגידולים אח

 נדחו.

  

( בשל קליטת 11/11בריכת חמצון גלגל אינה עומדת באיכות הנדרשת להשקיה מוגבלת ) -בריכת חמצון גלגל

שפכי רפת, זאת למרות מאמצים שנעשו לשיפור קולחי הבריכה. בשל זאת נדחתה הבקשה להשקיית מטע 

 תמרים מקולחי הבריכה. במהלך השנה הקים הקיבוץ בריכה לאידוי הקולחים.

 

 המועצה האזורית גוש עציון

במועצה האזורית גוש עציון עברה העונה ללא כל בעיות מיוחדות, מט"ש גוש עציון פועל באופן משביע רצון 

ומספק קולחים באיכות גבוהה. במהלך העונה נוספו מספר שטחים מושקים ובכלל זה שטח של כרם יין 

 בשטחי ראש צורים. 

 

 קיבוץ ראש צורים 

מגדל פרטי המשקה שטחי מטעים בשטחי ראש צורים, ביקש לאפשר לציבור קטיף עצמי של  – מגֶדל פרטי

פרי, המגדל הונחה לעבור להשקיה במים שפירים מספר שבועות לפני עונת הקטיף ולבצע חיטוי קווים 

 בהתאם להנחיות המשרד.
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מי קולחים ממט"ש תקוע. הוגשה בקשה להשקיית עצי נוי המיועדים לשתילה במקומות ציבוריים, ב – תקוע

השטח יועד בהתחלה לניסוי שבו תהיה השקיה בקולחים של עצי נוי במצע מנותק בטפטוף וחלקת ביקורת 

 של השקיה במים שפירים כנ"ל, עם הפרדה מוחלטת בין המערכות ובין  השטחים המושקים.

 

 

 המועצה האזורית מטה יהודה

 מתקנים שלישוניים להשקיית ירקות הנאכלים חי

נמשך המעקב הצמוד אחר המתקנים השלישוניים. נבדקו נתוני הבקרים באופן שוטף, בוצעו דגימות 

  בקטריאליות לצורכי בקרה וכן נערכו עשרות דגימות שדה של עכירות וכלור נותר.

השנה לא נשתלו שטחים של ירקות באזור צרעה, על כן לא בוצעה השקיה מהמתקן השלישוני של צרעה והוא 

 1123במשך כל תקופת הקיץ, המתקן החל בהרצה מחודשת בחודש נובמבר הושבת 

 

 צפי לעתיד 

 מט"ש הר חומה והשקיית שטחי גינון בעיר ירושלים 

הסתיימה בנייתו של מט"ש הר חומה וכאמור הוא החל את ההרצה בסוף השנה, צפוי כי  1123במהלך שנת 

 ציבורי בהיקף נרחב בעיר ירושלים.יחל לספק קולחים באיכות מעולה להשקיית גינון 

 

 מחוז אשקלון 

 כללי

נמשכה מגמת העלייה בניצול מי קולחים בשטחי המחוז ונוספו מקורות קולחים שלישוניים  1123בשנת 

 מתקני טיפול בשפכים בוטלו עקב איחוד של מערכות שפכים מאספות למט"שים אזוריים.  21חדשים. 

ייחודיות מחוז אשקלון הינה בריבוי מושבים המנצלים קולחים להשקיה. העבודה מול המושבים היא בעלת 

אופי מורכב , פרטני מול כל מגדל ובעל חלקה. סה"כ ארבע עשר מושבים המשתמשים במי קולחים כאשר 

ים מספר רב של בכל אחד מהם  עשרות חקלאים המיוצגים ע"י נציגי ועד המושב. העובדה כי בכל מושב קי

 חקלאים מחייבת אותנו למשימת פיקוח מורכבת וקפדנית יותר.   

בוצעו ביקורות רבות בשטחי ההשקיה בקולחים במחוז, זאת על מנת להבטיח כי   1123במהלך שנת  

ההשקיה בקולחים מבוצעת בהתאם לתנאי היתר ההשקיה. דגש מיוחד ניתן לפיקוח באזורים בהם קיימת 

פוטנציאל לסיכון גבוה ובכלל זה שטחי השקיה הכוללים מספר מקורות מים )קולחים מורכבות בעלת 

באיכויות שונות, מים שפירים ושפד"ן(, אזורים בעלי רגישות הידרולוגית )קידוחי מי שתייה(, השקית 

 גידולים רגישים והשקיה בקרבת בתי מגורים )חלקות א' והרחבות במושבים(.

  

נמשך ביצוע דיגומים כימיים )צח"ב, צח"כ, מוצקים מרחפים( למט"שים  1123במהלך שנת  -דיגומים

ולמאגרי ההשקיה השונים במחוז, זאת על מנת לבחון את איכות הקולחים ולקדם שדרוג של מט"שים או 

 חיבורם למערכות אזוריות. 

בוצעו  מספר רב של דיגומים לבקטריולוגיה בקולחים באיכות שלישונית ובוצע ניטור לבדיקות כלור ועכירות 

 במתקני הטיהור ובשטחי ההשקיה לאיכות שלישונית. 

    

 בוצעו ביקורות בנושא צביעה ושילוט מתאימים ונשלחו מספר מכתבים לחקלאים בנושא זה.  -שילוט וסימון
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מתבצע פיקוח שוטף לשמירה על רדיוסי המגן ובכלל זה מניעת השקיה  -ים/רדיוסי מגןהשקיה מעל קווי מ

קו קידוחים מאסף  –בקולחים בקרבת קידוחי מי שתייה ומעל קווי מים שפירים. פרויקט "הנקז המזרחי" 

החוצה את שטחי המחוז מצפון לדרום מתקדם ומשרד הבריאות עובד בשיתוף עם חברת מקורות סביב נושא 

 ה.ז

 

 צפי לעתיד 

נעשתה עבודה רבה ומאומצת על ידי המחוז לדחוף את המועצות והעיריות השונות  1123בשנת  -כללי

ולשדרג  1121להתיישר עם דרישות תקנות בריאות העם )איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים( התש"ע 

 את איכות הקולחים. מבוצעת פעילות מאומצת על ידי המשרד לדחוף לביטול מתקנים קטנים והובלת

שקף,  –שפכים בצורה מרוכזת למתקני טיפול אזוריים.  במסגרת פעילות זאת בוטלו המתקנים הבאים 

גברעם, ברור  –. צפויים להתבטל מתקנים נוספים 1121אמציה, ארז, כפר עזה, מפלסים, ונחל עוז. בשנת 

 חיל, גת גניר.

 מאגרי חפץ חיים 

 במחוז חקלאיים לשטחים ללא מגבלות באיכות חיםקול 1123 בשנת סיפק חיים חפץ אגודת של המים מפעל

. ברורים הזרע לחוות וקו הריף אביגדור, כפר, ערוגות, ינון למושבים דרומי קו, הולכה קווי בשני אשקלון

 של רב מספר אלו במושבים. וכפר אחים הצטרפו גם הם לצרכני קולחים ממפעל זה יחיאל תלמי המושבים

 איכות של הרציף ומערך הניטור המים לוח המעקב אחר מלאכת הפיקוח.פרטיים מה שמקשה על  מגדלים

מבוצע על ידי מחוז מרכז וקיים שיתוף פעולה בין המחוזות בנושא זה . בנוסף בוצעו דיגומי  הקולחים וכמות

 שדה של כלור ועכירות בקווי הולכת הקולחים וכן דיגומים בקטריאליים בהתאם. 

מאגר זה מוקם בשטחי קיבוץ נגבה ויחובר למערך ההשבה של קולחי אשקלון השייך  – מאגר שלמה )נגבה(

 . 1121לאגודת המים מיש"א. בנייתו של המאגר צפויה להסתיים בשנת 

המט"ש נמצא בשלבי הרחבה ושדרוג למט"ש שלישוני. סיום העבודות אמור היה  – מט"ש אשקלון

 .1121להסתיים  במהלך הרבע האחרון של שנת 

. הוגשה בקשה לאורכה נוספת בשל עיכובים 1121המט"ש צפוי להתבטל במהלך שנת  –"ש ניצנים מט

 שנגרמו בבניית המט"ש. השפכים יועברו למט"ש אשקלון לטיפול שלישוני. 

המט"ש צפוי להתבטל ועל פי התכנית השפכים יועברו לטיפול במט"ש תימורים. הקולחים  – מט"ש חצור

 קיה על ידי קו קולחים חדש מתימורים לחצור.יוחזרו לשטחי חצור להש

למושב שטחים חקלאיים באזור מאגר חצור. בשל מחסור במים פנה המושב בבקשה לקבל מי  -  ניר גלים

 קולחים ממאגר חצור. נערכו מספר פגישות וסיורים. בקשתם נבחנת.

קולט אליו את שפכי בניית המט"ש השלישוני הסתיימה ופעולתו תקינה. המט"ש   –מט"ש שפיר צפון 

 .1121המועצה האזורית שפיר וקיבוץ משואות יצחק. מחנה  צבאי ג'וליס צפוי להתחבר ב 

שפכי קיבוץ גת ומפעל גניר מוזרמים כיום לבריכות החמצון של קיבוץ גת, משם מועברים למאגר  –גת/ גניר

שר יעביר את שפכי הקיבוץ הונח קו מאסף א 1123גת ונמהלים עם קולחי קריית גת ואינטל. במהלך שנת 

וגניר לטיפול במט"ש קריית גת. ההפעלה נדחתה עקב סכסוך כספי וליקויים בתכנון אך הנושא לקראת 

 פתרון.

הסתיימה בניית המט"ש. בשלב הנוכחי קולט המט"ש את שפכי יישובי אזור לכיש  – מט"ש לכיש מזרח

בני דקלים, אליאב, נטע וכרמי קטיף.  –לכיש  אמציה, שקף וכן ישובים חדשים נוספים באזור חבל –מזרח 

בשלב נוכחי אושרה השקיית סרק עד להשלמת הנחת הקו לחיבור והובלת קולחי המט"ש למאגר לכיש 

 ולהשקיית כרמי ענבים.
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שנים של עיכובים נבנה מט"ש מסוג ביודיסק לטיפול שניוני בשפכי המושב.  1לאחר  – מט"ש לכיש )מושב(

 צפוי להתחבר אל קו מאסף ממט"ש לכיש מזרח למאגר לכיש.

( נבנה בשטחי הקיבוץ ובדיקת מערכות ההפעלה MBRמט"ש חדש )מט"ש אינטנסיבי  -מט"ש זיקים

)קיבוץ זיקים יושב באגן שקמה ,באזור  1121 והבקרה המט"ש צפוי להפיק קולחים באיכות רבעונית בשנת

 הידרולוגי רגיש(. 

והשפכים יועברו באמצעות  1121בריכות החמצון הקיימות עתידות להתבטל במהלך שנת   - קיבוץ גברעם

 תחנת שאיבה למט"ש שדרות. 

שטחי ההשקיה בקולחים של המושב צפויים לגדול , זאת בעקבות המרה של שטחים – מושב אביגדור

 שהושקו במי שפד"ן להשקיה במי קולחים ממאגרי חפץ חיים.

 שדרות. בריכות החמצון יבוטלו.-שפכי הקיבוץ צפויים להתחבר לקו גברעם – ברור חיל

 

 מחוז הדרום

 כללי

בוצעו דיגומים בקטריאליים במקורות ההשקיה השונים שבמחוז. בנוסף בוצעו  1123במהלך שנת  – דיגומים

בדיקות שדה לכלור ועכירות במקורות ההשקיה לאיכות שלישונית ובקולחים העוברים שהייה ארוכה 

 במאגרים וחיטוי )שטחי תפו"א(. בוצעו גם בדיקות כלור ועכירות לבדיקת רמת הכיול של מדמי הכלור

והעכירות במט"שים השלישוניים ובמקומות המיועדים לכך. במט"שים אשר היו בהליכים משפטיים או 

 ראינו צורך, נערך גם דיגום פיקוח מטעמינו. מט"שים אשר לא דגמו קבלו מכתבי התראה.

 בוצעו ביקורות בנושא צביעה נכונה ושילוט, בעיקר במקומות בהם קיימים מספר מקורות – שילוט וסימון

 מים )שפירים, קולחים, שפד"ן: בארי גינון ציבורי, רעים מגרש כדורגל(.

בשיתוף פעולה עם חברת מקורות,  – מניעת השקיה מעל קווי מים שפירים ושמירה על רדיוסים מגן

מתבצעת אכיפה בשטח למניעת השקיה בקרבת רדיוסי מגן ומעל קווי מים שפירים. בנוסף לכך, ניתנת 

תשומת לב רבה למניעת התזה של קולחים לעבר גידולים רגישים במקומות בהם קיימת חפיפה או קרבה בין 

לחים. במקרים של קרבת יתר מופסקת ההשקיה חלקות שמושקות במים שפירים ובין חלקות שמושקות בקו

 בקולחים או שנדרש מרווח חוצץ והרחקה של האזורים אחד מהשני. 

מתבצעות ביקורות למניעת חיבורי כלאיים בין קווים באזורים בהם קיימים קווי  – מניעת חיבורי כלאיים

בצע פיקוח שוטף בשטח, מים שונים להשקיה באותו תא שטח )שפד"ן, קולחים, שפירים, מליחים( , מת

הנחייה ומתן הוראות למנצלים בנוגע לסכנות שבחיבורי כלאיים. כל חיבור וניתוק של מערכות או הוספת 

גיבוי של מים מחייב הודעה למפקחי המחוז והדבר נבחן באופן פרטני. באופן כללי, מאושרים גיבויים של 

די להימנע מאפשרות של חיבורי כלאיים. לא מים ישירות למאגרי הקולחים במרווח אוויר תקני, זאת כ

 מאושרת החלפה של מקור המים במהלך עונת ההשקיה. 

נערכו ביקורות סביב מט"שים שונים במחוז כדי למנוע גלישת קולחים לא  –גלישות אל עבר חלקות רגישות 

 ראויים אל עבר חלקות רגישות )תפו"א, גזר, סלרי(. 
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 צפי לעתיד

להתייצב אך עדיין יש תקלות שוטפות בהפעלת המערכת השלישונית. נציגי המט"ש  המתקן החל– דימונה

 1123ביצעו פעולות על מנת לפתור את הבעיות במקביל נמשך המעקב אחר איכות הקולחים במט"ש. במהלך 

 1121מט"ש דימונה סיפק מים באיכות מעולה לפארק דימונה ולגינון הציבורי בעיר דימונה הצפי שבשנת 

 ו לשכונות נוספות.יספק

אינטנסיבי כולל טיפול שלישוני. המט"ש עדין  SBRהסתיימו העבודות לשדרוג המט"ש למתקן   – ערד

יסופקו קולחים באיכות שלישונית למנצל הקולחים )גד"ש הר חברון(. כתוצאה  1121בהרצה. צפי שבשנת 

 מכך קיים צפי לתוספת של גידולים רגישים, לצד הגידולים הקיימים כיום )שקדים, זיתים, חיטה ועוד(. 

עקב איכות הקולחים גרועה. התבצעה הפרדה בין הזרם הסניטרי  המתקן עדין נמצא בשלב שדרוג– להב

והזרם התעשייתי. המתקן מסוג אגנים ירוקים אינטנסיביים, מטפל בשפכי הקיבוץ ובעיקר בשפכים 

 הבעייתיים של החזיריה במקום מתוכנן מט"ש אינטנסיבי לטיפול בשפכים התעשייתיים. 

דות בשטח לשדרוג מתקן הקדם לקליטת שפכי חברון הסתיימו עבו – מתקן נחל חברון ומט"ש שוקת

מ"ק מועברים למט"ש שוקת.  1111-מלמ"ק לשנה( והמתקן סיים את ההרצה. כ 3הזורמים בנחל חברון  )כ 

מט"ש שוקת מתוכנן להפעיל מחדש את המערך השלישוני ויחד עם שדרוג המאגר והקמת ת"ש  1121בשנת 

ני להשקיית שטחי השקיה חדשים של גד"ש משותף, לכרמים קולחים, מתוכננת  אספקת קולחים שלישו

 ולהב. }עם הפעלת המאגרים{. 

מט"ש נתיבות נבנה והחלו בהרצה של מתקן אינטנסיבי. בשלב ראשון המט"ש יספק על פי היתר עד – נתיבות

ניית קולחים באיכות שניונית לשימוש גד"ש מושבי הנגב באזור נתיבות. בשנים הבאות לאחר ב 1121לשנת 

מאגר נוסף בסמוך למאגר עזתה והקמת מערכת שלישונית צפי לסיפוק מים באיכות שלישונית וגידול 

 גידולים רגישים. 

קולחי רהט לאחר חיטוי משמשים את גד"ש שיקמה להשקיית גידולים חקלאיים שונים )תפו"א,  – רהט

עולה )טיפול שלישוני(. לאחר רימונים וחיטה(. מתקיימת בניה בשטח להרחבה ושדרוג המט"ש לאיכות מ

 יועברו הקולחים לניצול חקלאי ולהשקיית גינון ציבורי.  1121סיום העבודות והרצת המט"ש בשנת 

המתקן קולט את שפכי קיבוץ שומריה ומתוכננת התחברות הבסיס הסמוך של הצבא לקראת  – שומריה

  . לאחר הטיפול יועברו הקולחים להשקיה בשטחי שומריה. 1121שנת 

מתוכננים שפכי הקיבוצים לעבור לטיפול   1121צפי לשנת – רתמים, רביבים, טללים, אשלים, משאבי שדה

 במט"ש האזורי, אשר יוקם בעיר הבהד"ים והמט"שים המקומיים יבוטלו. 

בשלבי הקמה מתקדמים. מט"ש אזורי לרמת נגב אשר יקלוט את שפכי עיר הבה"דים וחלק – עיר הבה"דים

במ.א רמת נגב ויטפל בהם להשקיה חקלאית בשטחים חדשים באזור. עם הקמתו יבוטלו מהישובים 

 המט"שים  הקטנים באזור רביבים, רתמים, משאבי שדה ואשלים.

. הקולחים 1123בוצעה הגדלה של המט"ש והחלה הפעלתו. בסיס חיל האוויר התחבר במהלך שנת – חצרים

 חוחובה(.מועברים להשקיית שטחי החקלאות של הקיבוץ )
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החלה הפעלת מתקן הקדם  1123. בשנת 1121שדרוג המט"ש אמור להסתיים במהלך – מט"ש עוף הנגב

 לטיפול שפכי מפעל הפסדים.

. המתקן החל לספק מים באיכות שלישונית לאזור המלונות בעין 1121 -השדרוג יבוצע ב – מט"ש עין בוקק

 בוקק.

תו למט"ש אזורי ליישובי המועצה. עם הקמתו יבוטלו נמצא בשלבי יציאה למכרז ולהפיכ– מט"ש יטבתה

 חלק מהמט"שים האקסטנסיביים ביישובי המועצה.

 בעתיד מתוכננת תחנת סניקה אשר תעביר את  השפכים אל מט"ש רהט. -מט"ש שובל, מט"ש בית קמה

לחים המתקן מספק מים באיכות גבוהה מאוד למאגר אריה תפרח ונבטים. מאגר דוד מקבל קו– מט"ש ב"ש

אמור מאגר דוד לקבל מים ממאגר אריה באיכות גבוהה מאוד. בעקבות  1121באיכות גבוהה. במהלך שנת 

 החלטת ועדת חריגים המט"ש מחויב לטפל בכל רמות הקולחים לאיכות שלישונית.

 .1121דונם בשנת  1111דונם ל  111שטחי ההשקיה בפארק צפויים לגדול מ  – פארק ב"ש

ולאחריה צפויים להתחבר למט"ש יטבתה המט"שים  1121במהלך שנת  –מט"שים מקומיים נוספים 

ולאחריה צפויים להתחבר למט"ש עיר הבה"דים  1121הבאים:  לוטן, גרופית, קטורה, סמר. במהלך שנת 

ור המט"שים הבאים: רתמים, רביבים, משאבי שדה מ.א. רמת נגב, אשלים. מט"שים נוספים שצפויים לעב

שידורג נקודתי: אורים, רעים, מט"ש ערוער )מתקן אינטנסיבי, הפעלת מערכת שלישונית(, ניר עוז, שדה 

ניצן, מט"ש חולית עין יהב וצופר. לאחר מכן צפויים לקום מט"שים אינטנסיביים חדשים בגוש חולית צוחר 

 ובקציעות.
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 ניתוח איכות מקורות הקולחים המשמשים להשקיה 1.1

 שיטות עבודה 

מניעת הסיכון הבריאותי מהשקיה בקולחים, נעשית על ידי התאמת איכות הקולחים ושיטות 

מידת השמדת גורמי התחלואה שבקולחים  ההשקיה לסוג הגידול והסיכון הפוטנציאלי בצריכתו.

  רמות האיכות שלהם.ל בהתאם נקבעת 

 (3006, 9111)ות  וועדת הלפרין נתוני איכויות הקולחים התייחס אל ההגדרות הקיימות בדו"ח ניתוח

 סך כל מקורות הקולחים המשמשים להשקיה חולקו לארבע רמות של איכות קולחים:

 קולחים אשר עברו טיפול במכון מכני ביולוגי )או שווה ערך(  - קולחים באיכות מעולה

מג"ל מוצקים מרחפים(  60 -מג"ל צח"ב ו 30) 30/60 -בסיס המוציא קולחים באיכות קו ה

וכן עברו טיפול משלים הכולל סינון עומק גרנולרי וכן חיטוי רציף עם זמן מגע של חצי 

מג"ל  90מג"ל צח"ב,  90שעה לפחות. בסיום הטיפול המשלים נדרשת עמידה באיכות של 

מג"ל כלור נותר )כולל כלור נותר  9מ"ל ,  900 –חיידקי קולי צואתי ל  0מוצקים מרחפים, 

 איכות זו מתאימה להשקיית גינון ציבורי. NTU 2בחיבור הצרכן(, עכירות עד מג"ל  0.0

  קולחים אשר עברו טיפול במכון מכני ביולוגי )או שווה  -קולחים באיכות גבוהה מאד

וצקים מג"ל מ 60 -מג"ל צח"ב ו 30) 30/60 -ערך( המוציא קולחים באיכות קו הבסיס 

מרחפים( וכן עברו טיפול משלים הכולל סינון עומק גרנולרי )או שווה ערך( וכן חיטוי 

רציף עם זמן מגע של חצי שעה לפחות. בסיום הטיפול המשלים נדרשת עמידה באיכות 

 9 -מ"ל ו 900 –חיידקי קולי צואתי ל  90מג"ל מוצקים מרחפים,  90מג"ל צח"ב,  90של 

 מג"ל כלור נותר.

 קולחים אשר עברו טיפול במכון מכני ביולוגי )או שווה ערך(  -ם באיכות גבוהה קולחי

 .30/60  -המוציא קולחים באיכות קו הבסיס 

  קולחים שרמתם נמוכה יותר מאשר "קולחים באיכות גבוהה"  –קולחים באיכות בינונית

 .מג"ל מוצקים מרחפים 10 -מג"ל צח"ב  ו 30ובתנאי שהם מכילים לא יותר מאשר 

  מג"ל מוצקים  10 -מג"ל צח"ב  ו 30קולחים שרמתם מעל   –קולחים באיכות נמוכה

מרחפים בדרך כלל אינם מותרים להשקיה, אך במקרים נדירים על מנת שלא לסלק 

 אותם לסביבה ולזהם מי תהום מאושרת השקיה מוגבלת מאד.

 לאחר מיון הנתונים חושבו הפרמטרים הבאים :

 מויות הקולחים )מ"ק( המצטברות מסך כל המקורות, שקיבלו לכל רמת איכות חושבו כ

ובנפרד כמויות הקולחים )מ"ק( המצטברות מסך כל המקורות, שהוצא לגביהם  .היתר

 סירוב.

   לכל רמת איכות חושבה כמות הקולחים הכוללת )סכום של כמות מים למקורות שקיבלו

 היתר וכמות מים למקורות שהוצא להם סירוב(. 

 ז מסך כל כמות הקולחים לכל רמת איכות קולחים. חושב האחו 

  .חושב אחוז מקורות הקולחים ברמות השונות מסך כל מקורות הקולחים 

הוכנה טבלה המסכמת את הנתונים וכן גרפים המתארים את השוואת אחוז התרומה של כל ערך 

 ת המים.לסכום הכולל הן בנוגע לאחוז מסך כלל המקורות והן בנוגע לאחוז מסך כלל כמו
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 1013ניתוח נתוני איכות קולחים לשנת  – 3טבלה מספר 

כלל הארץ

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

3.57% 13,478,095           -                        13,478,095        236.57%מעולה

19.58% 73,991,650         788,725            73,202,925        298.29%גבוהה מאד

57.36% 216,726,089       1,330,520        215,395,569      18051.43%גבוהה

14.08% 53,219,845         3,777,400        49,442,445        11532.86%בינונית

5.41% 20,446,550         127,200            20,319,350        30.86%נמוכה

350100%371,838,3846,023,845377,862,229100%סה"כ

מחוז הצפון

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

43.81%58,358,475788,72559,147,20041.22%גבוהה מאד

4845.71%58,782,50015,00058,797,50040.98%גבוהה

5350.48%25,512,53033,00025,545,53017.80%בינונית

00%0000%נמוכה

105100%142,653,505836,725143,490,230100%סה"כ

נפת צפת

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

00%0000%גבוהה מאד

97.82% 31,260,900      0 31,260,900      2187.50%גבוהה

2.18% 697,950          0 697,950          312.50%בינונית

00%0000%נמוכה

24100%31,958,850031,958,850100%סה"כ

נפת טבריה

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

00%0000%גבוהה מאד

21% 2,052,050        0 2,052,050        758%גבוהה

79% 7,620,250        542%7,620,2500בינונית

00%0000%נמוכה

12100%9,672,30009,672,300100%סה"כ

נפת עכו

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

13.55% 3,424,400        0 3,424,400        210.53%גבוהה מאד

86.19% 21,782,250      0 21,782,250      1684.21%גבוהה
0.27% 67,000            0 67,000            15.26%בינונית

00%0000%נמוכה

 19100%25273650025,273,650100%סה"כ
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נפת עפולה

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

55,722,800272.53%          788,725        267%54,934,075גבוהה מאד

4133%3,687,30015,0003,702,30018.11%גבוהה

441467%17,127,33033,00017,160,33083.93%בינונית

00%0000%נמוכה

50100%75,748,705836,72576,585,430100%סה"כ

מחוז חיפה

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

00%0000%מעולה

39.21% 12,546,475         42,500             12,503,975         1136.67%גבוהה מאד

60.52% 19,365,966         1,298,500       18,067,466         1756.67%גבוהה

0.27% 87,400                 0 87,400                 26.67%בינונית

00%0000%נמוכה

100% 31,999,841         1,341,000       30,658,841         30100%סה"כ

מחוז המרכז

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

1.23% 902,700              0 902,700               36.67%מעולה

1.43% 1,054,950           0 1,054,950           12.22%גבוהה מאד

82.99% 61,023,270         935,200           60,088,070         3168.89%גבוהה

13.65% 10,035,190         689,400           9,345,790           817.78%בינונית

0.70% 516,500              0 516,500               24.44%נמוכה

100% 73,532,610         1,624,600       71,908,010         45100%סה"כ

נפת השרון

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

00%0000%גבוהה מאד

1381.3%34,188,355546,50034,734,85595.6%גבוהה

16.3%1,066,5001,066,5002.9%בינונית

212.5%516,500516,5001.4%נמוכה

546,50036,317,855100% 35,771,355         16100%סה"כ

נפת פתח תקווה

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

00.0%0000%גבוהה מאד

562.5%5,078,000182,6005,260,60052.3%גבוהה

337.5%4,101,200689,4004,790,60047.7%בינונית

00.0%0000.0%נמוכה

100% 10,051,200                  872,000 9,179,200           8100%סה"כ

שניים ממקורות 

הקולחים מוגדרים 

באיכות מעולה
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נפת רמלה

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

5.9% 850,700              0 850,700              222.2%מעולה

00.0%0000.0%גבוהה מאד

69.2% 9,974,630                      206,100 9,768,530           444.4%גבוהה

24.9% 3,588,290           0 3,588,290           333.3%בינונית

00.0%0000.0%נמוכה

9100%1420752020610014413620100%סה"כ

נפת רחובות

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

052,0000.41% 52,000            18.33%מעולה

01,054,9508.27% 1,054,950        18.33%גבוהה מאד
975%11,053,185011,053,18586.69%גבוהה

18.33%589,8000589,8004.63%בינונית

00%0000%נמוכה

12100%12,749,935012,749,935100%סה"כ

מחוז תל אביב

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

3100%498,5000498,500100%גבוהה מאד

00%000%גבוהה

00%0000%בינונית

00%0000%נמוכה

0498,500100% 498,500              3100%סה"כ

מחוז ירושלים

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

13.57%5,00005,0000.01%מעולה

01,473,3003.15% 1,473,300           27.14%גבוהה מאד

020,386,22043.62% 20,386,220        2382.14%גבוהה

04,946,30010.58% 4,946,300           13.57%בינונית

127,20019,930,05042.64% 19,802,850        13.57%נמוכה

28100%46,613,670127,20046,740,870100%סה"כ

אחד ממקורות 

הקולחים המוגדר 

באיכות נמוכה אינו 

יציב והוא נע לעיתים 

בין איכות נמוכה 

לבינונית, איכות 

מעולה במתקן גן 

החיות התנכי

שניים  ממקורות 

הקולחים מוגדרים 

באיכות מעולה

 



00 
 

מחוז אשקלון

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים )מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

24.44%18,050018,0500.04%מעולה

715.56%8,398,86008,398,86020.33%גבוהה מאד

2964.44%30,359,656333,82030,693,47674.28%גבוהה

715.56%791,0001,420,5002,211,5005.35%בינונית

00%0000%נמוכה

45100%39,567,5661,754,32041,321,886100%סה"כ

מחוז הדרום

איכות קולחים

מספר 

מקורות 

קולחים

אחוז מכלל 

מקורות 

הקולחים

כמות קולחים 

היתרים )מ"ק(

כמות קולחים 

סירובים )מ"ק(

כמות קולחים  

סה"כ )מ"ק(

אחוז מסך 

כל כמות 

הקולחים

הערה

012,552,34531.16% 12,552,345         1718.09%מעולה

03,344,8408.30% 3,344,840           1010.64%גבוהה מאד

017,301,12042.95% 17,301,120         2829.79%גבוהה

340,0007,079,98717.58% 6,739,987           3941.49%בינונית

00%0000%נמוכה

 94100%39,938,292340,00040,278,292100%סה"כ

 ניתוח הנתונים

)בדרך כלל מתחת  30/60מהקולחים נמצאים באיכות של  03%  -הנתונים מצביעים על כך, כי כ

המוסברת  עלייהביחס לשנה שעברה,  עלייהרמה זו עקב אגירת חורף במאגרים(, הדבר מהווה ל

והפיכתם לקולחים  ביחס לשנה שעברה הנמצאים ברמת איכות בינוניתות הקולחים באיכ בשיפור

 .באיכות גבוהה יותר

ארוכה  מגיעים לאיכות גבוהה מאד. חלק מקולחים אלו מקורם בשהייהמהקולחים  30% -כ 

 6.0% –)לדוגמה מפעל ההשבה של תשלובת הקישון(.  כ במאגרים כתהליך השווה בערכו לסינון. 

ם נמצאים ברמת איכות מעולה המאפשרת השקיית גינון ציבורי ללא מגבלות, מדובר על מהקולחי

(, כאמור ישנה עלייה ביחס וירושלים מרכז ,דרוםחיפה, מספר מתקנים קטנים )בעיקר במחוזות 

לשנה שעברה בשתי רמות האיכות וזאת בשל כניסת תקנות איכות הקולחים לתוקף ודרישה 

 יכות בלתי מוגבלת.מיצרני השפכים לעמוד בא

שנה שעברה ירדה ביחס לקולחים באיכות בינונית  תלהשקיה והמוגדר תכמות הקולחים המשמש

 . 90%  -והיא מגיע ל  

והיא עומדת  עלתה במעט קולחים באיכות נמוכה  תלהשקיה והמוגדר תכמות הקולחים המשמש

 . 0%כ  על 

, ממשלה על מתקני הטיהור הקטניםהגברת האכיפה והפיקוח מצד משרדי הנמשכים המאמצים ל

מרבית מקורות אשר אינם עומדים באיכויות הנדרשות ומפיקים קולחים באיכות גרועה, 

הקולחים הללו נמצאים בפריפריה ואולם, לעיתים עדיף במצב כזה לסלק את הקולחים להשקיית 

  את מי התהום ולזהם את הנחלים.לסכן  בכךסרק מאשר לאפשר להם לזרום בנחלים ו

שונות בחלוקה למחוזות מתאר את פילוח מקורות הקולחים בהתאם לאיכויות ה 3תרשים מספר 

מתאר את התפלגות איכות הקולחים על פי אחוז מסך כל  3ואילו תרשים מספר  ולכלל הארץ

 מקורות הקולחים.

פר רב של מקורות מקור קולחים מוגדר בניתוח הזה כמאגר קולחים ולא כמתקן טיפול, על כן ייתכנו מסהערה : 

  .קולחים בכל מחוז/נפה. מתקן טיפול בשפכים בדרך כלל מספק קולחים למספר מאגרים
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  9תרשים מספר 

 

 10תרשים מספר 
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 מחוז הצפון

צאים ת נמרוב המקורומקורות(,  900צא מספר רב של מקורות קולחים )במחוז הצפון נמ

במחוז משמשת להשקיה באיכות  מכמות הקולחים 09% –ל  מעל .בקטגוריות הגבוהה והבינונית

מפעל "תשלובת הקישון" המספק קולחים באיכות של השקיה הינו  הקולחים  גבוהה מאד, מקור

 .בלתי מוגבלת וצפוי לגדול בעתיד הקרוב ולספק קולחים לאזורים נוספים

מכמות הקולחים במחוז משמשת  09%גבוהה ניתן לראות כי קרוב ל בהתייחס לאיכות קולחים 

 להשקיה ברמה זו. 

 . מסך כל כמות המים 93%  -מקורות הקולחים המוגדרים כקולחים באיכות בינונית מהווים כ

 

 מחוז חיפה 

,  ואילו 61% –על כ  תעומדמאד קולחים באיכות גבוהה  תהקולחים המוגדרכמות במחוז זה 

 כמות מסך כל כמות הקולחים. 30%ים המוגדרת קולחים באיכות גבוהה מהווה כ כמות הקולח

 הקולחים.  כמותמסך כל  0.0% -ה כהקולחים ברמת איכות בינונית מהוו

"  גבוהה מאד" –הקולחים הנמצאים ברמות איכות קולחים "גבוהה " ו  ניתן לראות כי כמות

 מכמות הקולחים המשמשים להשקיה.  11% – מעל מהווים ביחד את רוב הקולחים במחוז 

 

 מחוז המרכז 

כמו כן במחוז המספקים קולחים ברמת איכות מעולה, מתקנים שלושה במחוז המרכז קיימים 

מכמות  6%ביחד אלו מספקים כ  ברמת איכות גבוהה מאד קולחיםמתקן אחד המספק עוד 

 .הקולחים

ות גבוהה", שכן למרבית הערים ( מוגדרים "קולחים באיכ36% -קולחים במחוז )כהמרבית 

הגדולות ברחבי המחוז מתקני טיהור מכנים ביולוגיים המוציאים קולחים באיכות קו הבסיס 

 (, שלאחריהם מאגרים המשפרים את האיכות. 30/60)

בנוסף ירידה ביחס לשנה שעברה. , "קולחים באיכות בינונית תהקולחים  מוגדר מכמות 90% –כ 

  -מספקים כ , מקורות אלו 30/10אשר חורגים אף מאיכות של קורות, קיימים מספר קטן של מ

  מכמות הקולחים.  0.3%

 

 מחוז תל אביב

 כקולחים ברמה גבוהה מאד יםמוגדר םלהשקיה וה יםהמשמש ותמקור שלושה ם במחוז זה ישנ

 גבוהה מאד.באיכות ה 900%בהתאמה הן  ולכן גם כמויות הקולחים 

 

 מחוז ירושלים

ולחים במחוז מתבססים ברובם על מערכות טיהור השפכים של הערים ירושלים משתמשי הק

ובית שמש. קולחים אלו עוברים שהייה ארוכת טווח במאגרים ועל כן מוגדרים קולחים באיכות 

 . מסך כמות הקולחים 00%בהתייחס לכמות הקולחים הרי שאלו מהווים כ  גבוהה

הם יוצאים קולחים ברמה י בקולחים, אשר לאחרימתקנים לטיפול שלישונ לושהבמחוז קיימים ש

עוד מתקן המפיק  קייםכמו כן מכמות הקולחים הכללית(  6% –)סה"כ מספקים כ גבוהה מאד 
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קולחים ברמה בינונית ממוקמים  קולחים ברמת איכות מעולה ומשמש להשקיית גינון ציבורי.

. בשנת מכמות הקולחים 99%כ ואלו מהווים  בעיקר בחלקו המזרחי של המחוז )צפון ים המלח(

ולכן מוגדרים כראוי החל לפעול מתקן לתפיסת שפכי נחל קדרון, השפכים אינם מטופלים  3003

מהווים ו קיה מוגבלת של תמרים בבקעת הירדןקולחים באיכות נמוכה. השפכים משמשים להשכ

 .מסך כל כמות הקולחים 06% –כ 

 

 מחוז אשקלון

ומקורם במתקני טיהור  (56%באיכות גבוהה )ז אשקלון הם מרבית הקולחים המסופקים במחו

שפכים אינטנסיביים הנמצאים בתחום האחריות של המחוז ובמפעלי קולחים בין מחוזיים. 

מתקני טיהור השפכים המרכזיים המספקים קולחים באיכות גבוהה במחוז הם מט"ש אשקלון 

ת גת )מספק קולחים לאגודת קולחי )מספק קולחים לאגודות המים מיש"א וניצנים(, מט"ש קריי

חצור, מט"ש תימורים  ומט"ש אשדוד המספק קולחים  -לכיש ולאגודת נש"ע(, מט"ש גן יבנה

למאגר חבל יבנה ומאגרי חפץ חיים. מקור קולחים מרכזי נוסף במחוז הוא מערכת השבת 

רבעה מאגרים הקולחים של אגודת מי הרי יהודה )קולחי מט"ש ירושלים( הכוללת, בין השאר, א

 גדולים במחוז אשקלון )כפר מנחם ב', קדמה, רבדים ב', בית גוברין ולכיש(. 

בהגדרת  ומעולה. מכלל הקולחים במחוז אשקלון מוגדרים כקולחים באיכות גבוהה מאוד 10%כ 

איכות זאת נכללים מפעלי הקולחים של נש"ע המספק קולחים ברמה של השקיה בלתי מוגבלת 

ארבע ישובים ניר חן,  שחר, עוזה ונגה. בנוסף, המשיכו לתפקד שלושה מפעלי )בעיקר ירקות( ב

קולחים גדולים המספקים קולחים להשקיה בלתי מוגבלת של גידולים חקלאיים, מרביתם ירקות 

ניצנים, חפץ חיים, קדמה. כמוכן, פועלים במחוז שני מתקנים  -"הנאכלים חי" לשיווק טרי

ת חשמל המספקים קולחים באיכות בלתי מוגבלת להשקיית גינון מקומיים בתחנות הכוח של חבר

 נוי.

מכלל הקולחים המנוצלים במחוז.  16% -באיכות בינונית במחוז עומד על כשיעור הקולחים 

מקורות הקולחים המרכזיים באיכות בינונית מקורם במט"ש שדרות )תעשייתי וסניטארי( 

חים אלו מנוצלים בעיקר להשקיה של גידולי ומבריכות חמצון מקומיות הפועלות במחוז. קול

מספוא. עם זאת, על אף שיעורם הנמוך יחסית של קולחים באיכות בינונית,  ראוי לציין כי 

מרביתם מרוכזים באזורים בעלי רגישות הידרולוגית גבוהה אשר תנאי הסף המומלצים להשקיה 

ה על ידי המחוז כדי לקדם (. יש לציין שמתבצעת עבודה רבBOD/TSS) 90/90בו עומדים על 

שדרוג מתקנים ועמידה בלוחות הזמנים לשדרוג מט"שים כפי שמפורט בתקנות בריאות העם 

 .  3090 –וכללים לטיהור שפכים( התש"ע  קולחים)תקני איכות מי 

 

 מחוז הדרום

מתקנים ברמת איכות  14מהקולחים מדורגים באיכות גבוהה עד מעולה. במחוז קיימים  30% -כ 

חברת החשמל , .  מט"ש ב"ש , עומר, להבים, דימונה, ירוחם, כמדע )מגדל קירור(, קמ"גולהמע

חלק , מט"ש שוקתמתקנים באיכות גבוהה מאוד:  10-ו  )קק"ל לימונים( ומט"ש עין בוקק

מתקנים  13מקולחי מט"ש ב"ש, מ.מ רמת חובב, תרכובת ברום, ומקסימה. בנוסף, קיימים 

באיכות . המתקנים ביישובים הקטנים, קיבוצים ומושבים מוגדרים וההברמת איכות גבהפועלים 

מתקנים(. הדבר נובע מכמות יחסית גדולה של מתקנים אקסטנסיביים קטנים.  00) בינונית
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מתקנים אלו נמצאים לרוב באזורים בהם אין רגישות הידרולוגית ואין מערכת ביוב מרכזית 

ממי הקולחים המסופקים  03%ולים לא רגישים. קרובה, והם משמשים בעיקר להשקיה של גיד

ומקורם בעיקר  ,)אין שינוי לעומת השנה שעברה( באיכות גבוההלהשקיה במחוז דרום הם 

ממתקן טיהור השפכים של באר שבע )המרכז את שפכי ב"ש, אופקים, תל שבע, ושגב שלום(, 

מצפה רמון, ואילת. בנוסף, וממכוני טיהור השפכים האינטנסיביים של דימונה, רהט, עין בוקק, 

מ.א רמת נגב,  –קיימים מספר מתקנים מקומיים המטהרים לרמה זו ומשקים גידולים נקודתיים 

ממשית, תחנת דלק אורים, מצדה מערב, גידולי אג"ו, מפעל כמדע, מפעלים ברמת חובב ובמישור 

ל : ב"ש ,ירוחם, והוא מורכב  מקולחים ש, 12%עומד על  מעולהרותם. כמות הקולחים באיכות 

דימונה, עומר ולהבים )בהם מבוצע טיפול שלישוני של סינון וחיטוי( ברום, כמדע )מגדל קירור(. 

מקורה במתקני חיטוי מקומיים ובזמן שהייה במאגרים אריה ודוד ( , 9%) האיכות הגבוהה מאד

קורם במספר ומ באיכות בינוניתממי הקולחים במחוז הם  12% -)המוזנים ממט"ש באר שבע(.  כ

לא מועט של מט"שים אקסטנסיביים באזורים מרוחקים ממתקן מרכזי. לאורך כל השנה 

התבצעה ע"י המחוז עבודה לשדרוג ושיפור המתקנים  על מנת שיפיקו קולחים באיכות טובה יותר 

 ויעמדו בדרישות התקנות.
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 1כללי

בהתאם לאיכות הקולחים ההיבטים והתנאים,  לבוחן את כל בקולחיםהליך מתן היתרי השקיה 

סירוב  מוציא המחוזבמידה ואילו אינם עולים בקנה אחד עם הדרישות וההנחיות,  .וסוג הגידול

 השקיה.מתן היתר ל

 285) שנה שעברההעומת ל  ירידה . נתון זה מהווהסירובים להשקיה 86הוצאו  1023במהלך שנת 

בקרבה לגידולים : איכות קולחים גרועה, השקיה יוהלסירובים העילות הנפוצות  סירובים(.

שקיה ההשקיה בחלקות א' שלא בהתאם לדרישות המשרד וכן  רגישים ואו שימושים רגישים,

 .ברדיוס מגן של קידוחים

זאת על אף שנשלחו אליהם , מגדלים 23די על יבקשות להיתר השקיה  לא הוגשו 1023במהלך שנת 

משמעותית  ירידה נתון זה מהווה טופסי בקשה לקבלת היתר השקיה בקולחים מטעם המחוז.

  .והוא פרי מאמץ של המחוזותעברו  ניםביחס לש

 

כן נפתחו  . כמובחלק בוצעה השמדה של גידוליםו המקרים הייתה השקיה למרות הסירובמ חלקב

  רכו שימועים במחוז.תיקים משפטיים ונע

  ומשולבים זה בזה. נדבך חשוב בפיקוח אכיפה מהוויםו הסברה

. מגדליםהמצד ביישום ההנחיות והתקנות יעילות הפיקוח נפגעת וחל זלזול  ,אכיפה ביצוע העדרב

 בין גורמים רבים.  שיתוף פעולהשיפור יכולת האכיפה של המשרד דורש איגום משאבים וכן 

  .ו נפתחו מספר הליכים משפטיים כנגד חקלאים שהשקו ללא היתרבמהלך השנים שעבר

 

 מחוז הצפון

 נפת צפת

נתפס מגדל המשקה שטח כרוב בראש פינה במי קו עיון , הכרוב  – השקיית כרוב במי קו עיון

 נשתל ימים ספורים לפני התפיסה ולכן לא הושמד אלא עבר להשקיה במי שתייה.

 

 נפת עפולה

שריד פרדסים ומטעים המושקים במי קולחים ממאגר שריד בית באיכות  לקיבוץ– קיבוץ שריד

בינונית. בתי הקיבוץ נמצאים בסמוך למטעים ללא גדר מפרידה. השנה נמצאו חיבורים של מי 

קולחים ממערכת ההשקיה של הפרדס אל גינות בתים וחיבורי מי שתייה לכיוון הפרדס . מזכיר 

בעקבותיו התבצעו ניתוקים של מערכות אלה ובמקביל הקיבוץ ואיש המים הוזמנו לשימוע ש

 החלו בעבודות תשתית לבניית גדר מפרידה בין הפרדס ובתי הקיבוץ.

נמצא חיבור של מי קולחים באיכות בינונית לכיוון דיר שבו חיבור מי שתייה. חיבור  – אכסאל

 הקולחים נותק, בנוסף נמצא חיבור לכיוון חצר בית אף חיבור זה נותק.

נמצאה חלקת פרדס חדשה בחלקה א' המחוברת לקולחים באיכות בינונית. הוצאה  -עדשים תל

 דרישה של המחוז לניתוק חלקה זו.

                                                           
1
 להשקיה בקולחים ולבקשות שלא   בסוף פרק האכיפה מצורפת טבלה המרכזת נתונים הנוגעים לסירובים  
 שו.הוג   
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נמצא חיבור כלאיים בין מאגר שיטפונות המשמש להשקיה בלתי מוגבלת לקו מי  – כפר יהושע

 קולחים חדש של קולחי תשלובת הקישון באיכות שלישונית . החיבור נותק.

 נותק חיבור קולחי קו ערי העמק באיכות בינונית למאגר השיטפונות תל שור.  – יםאלונ

 נמצאה חלקת עגבניות שהושקתה במי קולחים באיכות בינונית, נפתח תיק משפטי. -מזרע

 נמצא חיבור קולחי תשלובת הקישון בחלקה א' לכיוון חצר בית, החיבור נותק. -כפר גדעון

 תשלובת הקישון בחלקה א' לכיוון חצר בית, החיבור נותק. נמצא חיבור קולחי– כפר ברוך

בוצעה השקיה במי תשלובת הקישון ע"י חקלאי  – יה אביטליהשקיה ברדיוס מגן  קידוח מי שת

אשר ביצע עברה זו בעבר. החקלאי וועד המושב זומנו לשימוע במשרדי המחוז. ההשקיה הופסקה, 

' של קידוח מי שתיה "אביטל" יודעו ע"י הועד כל החקלאים להם שטחי חקלאות ברדיוס מגן ב

 באיסור השקיה בשטחים אלו.

 הוגשה בקשה והנושא טופל., השקיה ללא היתר בשטחי ניר העמקנמצאה  -שטחי ניר העמק

נמצאה השקיה מעבר לגדר )בתוך הישוב(, בוצע ניתוק כמו כן יצא מכתב אזהרה לוועד  -מגן שאול

 המושב.

בוצעה השקיה ללא היתר וכן מעבר בין איכויות השקיה שונות. הוגשה  במושב רם און -רם און

 בקשה והנושא טופל.

השקיית עצי תאנים לא ע"פ תנאי היתר, בהתאם לדרישות המשרד  נמצא כי מתבצעת -כפר מצר

 בוצעו  גיזום, השמדת הפרי אשר בא במגע עם מי קולחים ומעבר לטפטוף טמון.

ן מערכת מי אגודה )שלישוני( למי מאגר )בינוני(. בהתאם להוראת נמצא חיבור בי -עין חרוד איחוד

 המשרד בוצע ניתוק .

מחובר למאגר הקולחים )שלישוני(, בהתאם לדרישת המשרד  תנמצא כי מאגר השיטפונו -גזית

נתבקשו לנתק את החיבור. נציגי הקיבוץ ביקשו להותיר את החיבור בעקבות סיום ההשקיה 

(. תעל כל מכלול הגידולים בשטח )גם המושקים ממאגר השיטפונו ובשנה הבאה להגיש בקשה

 שלחו התחייבות כי לא מתבצעת השקיה.

נמצא גידול רגיש בשטח המושקה מהמאגר )איכות בינונית(. התברר כי הגידול  -קיבוץ מרחביה

 אינו מושקה.  התבקשו להתרחק עם ההשקיה ממי המאגר ע"פ התקנות . בוצע.

נמצא שטח מושקה באיכות בינונית מעל קו מי שתייה. נדרשו להפסיק את  -שטחי "אפיקי מים"

 ההשקיה מעל הקו , הדרישה בוצעה.

נמצא כי אין כלור שאריתי במי ההשקיה כפי שמתבקש ע"פ ההיתר. ועד המושב  -מעלה גלבוע

 עשה מאמצים רבים כדי לתקן את המצב אך ללא הועיל . נשלחה למשרד בקשה לחסם אחר. 

נמצא מגרש רוגבי מושקה ממי תשלובת הקישון. ביצעו ניתוק אך לאחר מכן ביקשו  -יזרעאל

 לבצע השקיה בתנאים מגבילים. קיבלו היתר להשקיה.

, הגישו בקשה להיתר 1021בהמשך לטיפול משנת  -חורשות דרך נוף יששכר )בית השיטה(

השקיה ציבורית. הנושא השקיה במי אגודה )שלישוני(. נענו כי עליהם לטייב את המים לאיכות 

 נמצא בטיפול המשרד.

 נמצא הידרנט המוזן ממי אגודה )שלישוני(. בטיפול המשרד.  -כפר יחזקאל

 נמצאה חלקה א' מושקת בקולחים. בוצע ניתוק. -דבורה

נמצא כי בוצעה צביעה של כל תשתיות המים בצבע כתום. נשלח מכתב ובו הנחיות   - גבעת עוז

 ילוט מש"ל. הדרישות נמצאות בביצוע.המשרד בנושא צביעה וש
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 אושר לחבר לקולחים גוש חדש של חלקות חדשות. השנה המושב 1021בשנת מושב בית חנניה: 

החליט לחבר להשקייה בקולחים חלקות נוספות צמודות לגוש מבלי לקבל את אישור משרד 

שערכו נציגי משרד הבריאות הבריאות וללא הגשת בקשות להיתרי השקייה בקולחים. מסיורים 

בשטח ובדיקת הבקשות עלה כי הבקשה של אחד מהחקלאים אינה תואמת את המצב בשטח 

מאחר והגידולים אינם מתאימים להשקייה באיכות הקולחים הקיימת באזור. הוחלט לא לאשר 

את כל הבקשות להשקייה בקולחים של השטחים החדשים, והמושב נדרש להחזיר את חיבור 

ת למים שפירים לאחר ביצוע שטיפה וחיטוי לקו. בסיור נוסף שערך הפקח בשטח נמצא כי החלקו

 טרם בוצע המעבר ממי קולחים למים שפירים כפי שנדרש ע"י משרד הבריאות.

יו"ר הועד של המושב ורכז המים הוזמנו לשימוע במשרד הבריאות , בשימוע הועלו מספר חלופות 

ה של הסדרת הנושא מול החקלאי כך שיוכל לעמוד בדרישות לפתרון הבעיה. המושב בחר בחלופ

 משרד הבריאות וקבלת היתר השקייה בקולחים.

בסיור שנערך ע"י פקח רט"ג בשטחי מושב גבע כרמל נמצא כי מערכת מי  מושב גבע כרמל :

שתייה חוברה למערכת הקולחים בחלקת בננות  ונוצר חיבור כלאיים בין שתי המערכות, דבר 

 עבירה על תקנות בריאות העם וסכנה לבריאות הציבור במושב.שמהווה 

 החקלאי הוזמן לשימוע במשרד הבריאות והוגש נגדו כתב אישום.

בסיור של הפקח ביחד עם מרכז מטעי האבוקדו נמסר כי המטעים אשר קיבוץ מעגן מיכאל: 

לחים. הדבר הושקו בקולחים וקבלו היתר השקייה הועברו להשקייה במי שתייה בשל המלחת קו

נציגי הקיבוץ הוזמנו לשימוע . בוצע ללא יידוע ואישור משרד הבריאות, ובניגוד לתנאי ההיתר 

במשרד הבריאות והובהר להם כי אין לבצע מעבר בין איכויות מים שונות ללא אישור  מראש של 

 משרד הבריאו. בנוסף ניתנה אזהרה לנציגי הקיבוץ.

ח  ע"י פקח רט"ג נמצא כי חלקות חדשות חוברו והושקו בסיור שנערך בשטמושב כפר פינס : 

ממערכת הקולחים. השימוש בקולחים נעשה ללא הגשת תוכנית לאישור משרד הבריאות וללא 

 הגשת בקשה להיתר השקייה בקולחים 

מזכיר המושב הוזמן לשימוע במשרד הבריאות, הובהר כי אין לחבר שטחים חדשים לקולחים 

א קבלת אישור מראש ממשרד הבריאות. נדרש להגיש תוכנית של הצנרת ולהניח קווים חדשים ל

החדשה כולל סימון נקודות התחברות לקולחים וניתוק ממערכת מי שתייה וחציות של קווי מי 

 שתייה בהתאם להנחיות. 

נערך סיור בשטחי ההשקיה של ניר עציון ע"י פקח רט"ג ונמצא כי ממערב – ניר עציוןקיבוץ 

ץ קיימת חלקה השייכת לחקלאי מעתלית ומשמשת כמגרש אימונים לפעלולי לחלקות הקיבו

אופנועים. החלקה הנ"ל חוברה למי קולחים לצורכי הרטבת המסלול. בצמוד לחלקה קיים שטח 

 המושקה במים שפירים.

הנ"ל נעשה ללא אישור משרד הבריאות וללא הגשת בקשה להיתר שימוש בקולחים. נשלח מכתב 

 לחלקה לאלתר והחיבור נותק. לנתק את החיבור
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 , פתח תקווה, רמלה, רחובותהשרוןנפות : 

, לרבות שימוש בקולחיםניתן דגש על סימון שטחים מושקים  – צביעת מפרטים ושילוט אזהרה

בשילוט תקני וצביעת מפרטי השקיה כנדרש. היתרי השקיה רבים עוכבו עד להשלמת הדרישות. 

 השנה וניכר שיפור בנושא זה.המהלך נשא פרי גם 

דונם מלונים ואבטיחים הושקו בטפטוף מחופה ממאגר תנובות. בשל   2020כ   –בארותיים  -עולש

ההרעה באיכות הקולחים וקריסת מתקן החיטוי לא ניתנו היתרים לגידולים אלו, לא בוצעה 

יבה לחקלאות. עם אכיפה בשלב זה כיוון שהשטחים כבר היו שתולים ועל סמך חיטוי בתחנת השא

דונם, קישואים.  80סיום גידול המלונים ועקירתם, נשתלו על התשתית הקיימת, בשטח של כ 

הדבר התגלה בזמן שהקישואים היו כבר בשלב קטיף ראשון. נערך שימוע בנוהל מהיר וסוכם עם 

 החקלאי שישמיד את השטח. החקלאי ביצע כיסוח של שתילי הקישואים. במקביל ניתנה הנחיה

ר מספר ימים התברר שהצרכן התחבר למים לספק הקולחים שלא לספק לצרכן קולחים. לאח

שפירים, תוך הטעיית ספק המים )מושב בארותיים(, במטרה להחיות את שיחי הקישואים שנותרו 

מתחת לגובה הכיסוח. ניתנה הוראה לבארותיים לנתק לאלתר את אספקת המים השפירים 

  והחקלאי נדרש לבצע עקירה מן השורש של כל שיחי הקישואים. הדבר בוצע.

נמצאו שתי חלקות א' שהיו מחוברות להשקיה בקולחים, ללא היתר. החקלאי העביר   – גן יאשיה

צינור תת קרקעי ממטע בחלקות ב', המאושרות להשקיה בקולחים לראש המערכת של חלקות א' 

המעובדות על ידו. נמצא גם שראש המערכת הזה היה מחובר להזנה גם מקו מי השתייה של 

דרש לנתק לאלתר את החיבור להשקיה בקולחים ולהוציא את הצינור המזין המושב. החקלאי נ

 לחלוטין מהאזור.

 

נמצא כי פיזור הקולחים מתבצע שלא על פי הנדרש. הממטרות הוסרו, בשל הריח  –הוד חפר 

שהקולחים מפיצים בזמן המטרה, והקולחים נשפכו למעשה בשטח מצומצם. כתוצאה מכך נוצרו 

ף נגר עילי שזרם החוצה מהשטח שהוגדר לפיזור. ניתנה התראה למפעל שלוליות גדולות וא

 והליקויים תוקנו.

הקיבוץ משקה ללא היתר בשל בעיית רדיוסי מגן בשטחי ההשקיה בקולחים. בוצע  – חורשים

 שימוע שנועד לבחון ולזרז את פתרון הבעיה. עיקר הפתרון מבוסס על החלפת מקור מי שתייה.

ו עומד בדרישות סימון שטחים מושקים בקולחים והפרדתם משטחים המושב אינ –ירקונה 

המושקים במים שפירים. נערך שימוע לנציגי המושב. נמסרו דרישות חד משמעותיות לביצוע. 

 1025למרות סיכום השימוע, ועד המושב הגיש בקשה לקבלת הקלות. הבקשה נדחתה. עם תחילת 

 כמו בשימוע.הוחלף הועד והוחל בביצוע הדרישות כפי שסו

 

 מחוז ירושלים

במהלך ביקורת שגרתית באזור נחל שורק אותרה משאבה השואבת את מי הקולחים  –רדימיקס 

בנחל לשימוש בתהליך יצירת הבטון במפעל בטון הנמצא בסמוך. בעלי המפעל דיווחו כי מכיוון 

ימוש בקולחים שאין לחץ של מים שפירים נאות לשימוש בתהליך, היוו הקולחים מקור זמין. הש

 הופסק לאחר כחודש וחצי לאחר שהונח למפעל קו מים שפירים חדש.
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הגישו החקלאים אשר הורשעו בגין השקיה בקולחים ללא   1023בשנת  –כתב אישום ירקות צרעה 

היתר של ירקות הנאכלים חי( ערעור לבית המשפט המחוזי, הדיון התקיים אך עדיין לא התקבלה 

 הכרעת דין.

 

במטע תמרים השייך לקיבוץ מצפה שלם ומושקה מקולחי מאגר האוג, הוצבו מבני  –ם מצפה של

מ'  200מגורים עבור עובדים זרים. בעלי המטע נדרשו לעבור להשקיה במים שפירים ברדיוס של 

ממבני המגורים ולספק לעובדים מים שפירים שלא מקו הצריכה החקלאית. הנחיות המשרד 

 בוצעו במלואם.

 

במהלך השנה בוצעה השקיה במי קולחים שלישוניים  – יה ברדיוס מגן של קידוחצלפון השק

בתוך רדיוס מגן של קידוח מי שתייה בשטחי מושב צלפון. בבירור עם מקורות הסתבר כי הקידוח 

מושבת ולעת עתה אין סכנה למי שתייה. הובהר למגדלים כי בעת הפעלת הקידוח לא יינתנו 

 גן.אישורים להשקיה ברדיוס המ

 

במהלך השנה התברר בעקבות פיקוח שגרתי כי חלק  משטח   –נחם השקיה ברדיוס מגן של קידוח 

של מטע זיתים השייך למושב נחם ומושקה במי קולחים מנחל שורק נמצא בתחום רדיוס מגן של 

קידוח מי שתייה של מקורות. בעלי השטח הונחו לספק לשטח הנמצא בתחום רדיוס המגן, מים 

 הנחיות המשרד בוצעו לרבות חיטוי קו המים שבו סופקו מי קולחים. שפירים. 

 

נערכו שימועים לחקלאים המשקים ישירות מקו השפכים הגולמי של  – השקיה ישירה מקו קדרון

תפיסת שפכי הקדרון וכן לחקלאים המשקים מתפיסת שפכי הקדרון גידולים, שאינם תמרים 

 להלן הפירוט : 

על השקיה ללא היתר בחוות בית חוגלה, בעלת  1021ך לדיווח משנת בהמש –חוות בית חוגלה 

החווה ערערה על השימוע שנערך לה וביקשה דיון נוסף אצל המהנדס הראשי. בשימוע נוסף אצל 

המהנדס הראשי נתבקשה הנ"ל להפסיק לאלתר את ההשקיה במי תפיסת שפכי הקדרון ולעבור 

 להשקיה במים שפירים.

חקלאים מהיישוב ורד יריחו אשר  על מספר 1021המשך לדיווח משנת ב –מושב ורד יריחו 

 שימוע במחוז. 1023התחברו למי קולחים מתפיסת שפכי הקדרון, נערך לאלו בשנת 

 נתפסו משקים חיטה לטיפוח זרעים ללא היתר השקיה כנדרש, נערך שימוע במחוז. – קיבוץ קליה

שקיה לצרכי ניסוי של שטח רימונים שטח של במו"פ בקעת הירדן מתבצעת ה – מו"פ בקעת הירדן

עצי ארגן לתעשיית השמן, הנחיית המהנדס הראשי קבעה כי יינתנו היתרים רק לגידול תמרים 

 ובתנאי שהשפכים יעברו דרך מאגרים. נערך שימוע במחוז.

נמצא כי חקלאי מן היישוב מבצע השקיית הנבטה במי קולחים תוך הרטבת דרך  –מושב טל שחר 

רית המשמשת את תושבי המקום, בעבר נתפס החקלאי מבצע את אותה עבירה ועל כן נערך ציבו

 לו שימוע במחוז.

בוצעה הזרמה של מי סינון ממערכת ההשקיה מעל מי שתייה של מקורות, הוצאו  – בית נקופה

לבעלי השטח דרישות לביצוע ניקוז מסודר כך שלא תתבצע הזרמה מעל קו המים. דרישות 

 עו.המשרד בוצ
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למתקן באמצעות   גיבוי מים שפיריםבוצעה אכיפה לביצוע  – שלישוני טל שחרמתקן לטיפול 

 מרווח אוויר תקני ישירות למיכל הקולחים.

למתקן באמצעות מרווח   גיבוי מים שפיריםבוצעה אכיפה לביצוע  – צלפוןשלישוני מתקן לטיפול 

 אוויר תקני ישירות למיכל הקולחים.

פס מגדל  המעבד חלקות בשטחי קיבוץ הראל, בהשקיית שטח חצילים ללא נת –קיבוץ הראל 

 הגשת בקשה כנדרש, הנ"ל הוזהר והגיש בקשה מסודרת.

 

 מחוז אשקלון

בשל שיקול דעת מוטעה, כשהמטרה היא לאפשר  –חיבור כלאיים מי הרי יהודה וחפץ חיים 

ולחים שונות של מפעלי העברה של עודפי מים דרומה, בוצע חיבור כלאיים בין איכויות ק

הקולחים של מי הרי יהודה וחפץ חיים. מדובר באגודות מים מרכזיות המספקות קולחים 

לעשרות חקלאים. החיבור בוצע ללא ידיעת משרד הבריאות וללא אישור מקדמי של תכניות 

דיקות כנדרש. מנכ"לי האגודות זומנו לבירור בו סוכם על ביצוע ניתוק מיידי של הקווים וביצוע ב

כלור מוגברות. נלקחו דיגומי ביקורת לירקות בעקבות חשש לזיהום. על מנת לאפשר המשך 

 הזרמת הקולחים נדרשו האגודות להציג פתרון קבע למילוי המאגר באמצעות מרווח אוויר.

בביקורת שנערכה בשטחי גד"ש עציון התברר כי  –קטיף פרחים עצמי גד"ש עציון קדמה 

קהל )קטיף עצמי של פרחים(  ומכירת מזון בתוך שטח המושקה מי  מתבצעת פעילות קולטת

קולחים. בשל סכנה לבריאות הציבור הופסק הקטיף ונערך שימוע לנוגעים בדבר, בסיכומו ננזפו 

 החקלאים אשר התחייבו שלא לחזור על פעילות.

ים בשל קרבה של קידוחי נקז מזרחי לשטחים חקלאים המושק – תלמי יחיאל איסור השקיה

בקולחים בתוך רדיוסי מגן, נאסר השימוש בקולחים. לאחר מספר פגישות עם נציגי המושב 

בקידוחים  UVוחברת מקורות אושר השימוש בכפוף להתחייבות חברת מקורות להתקנת מערכות 

 והעתקת קו הולכת הקולחים אל מחוץ לאזור של הקידוח.

המושב נראה כי צנרת הקולחים אינה  במספר סיורים שנערכו בשטחי ההשקיה של – מושב נוגה

 צבועה כנדרש. המושב חידש את הצביעה לאחר פניית משרד הבריאות. 

מועצה אזורית חוף אשקלון מבצעת שימוש בקולחי המט"ש ללא היתר,  – מט"ש תלמי יפה

מבוצעת השקיה ללא היתר מקולחי המט"ש, למרות התחייבותה לעמידה באיכות שלישונית. 

של אי עמידה בתנאי רישיון העסק שהוצאו למט"ש., היעדר דיגום כנדרש ושימוש  העבירות הינן

 ללא היתר.

בביקורת שנערכה בפרדס המושקה בקולחים נראה כי ענפים עמוסי פרי באים במגע  – ניר ישראל

 עם הקרקע. לאחר פנייתנו בוצע גיזום מאסיבי בפרדס. 

מט"ש חצור, תוצאות המט"ש חרגו במהלך העונה נעשתה אכיפה רציפה אחר -מט"ש חצור

לאורך זמן ונערכו מספר דיגומי ביקורת. איכות הקולחים מהמט"ש נמוכה מאיכות שניונית 

 ותיאסר השקיית גידולים למאכל אדם. 

נערכו מספר סיורים במקום עקב הימצאות של מגורי תאילנדים בתוך רדיוס  –קידוח זמורות א' 

 המגן של הקידוח.

 נערכו ביקורות בנושא שילוט וסימון כנדרש ונשלחו מכתבים בהתאם. –סימון ושילוט 
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 מחוז הדרום

 כללי

 הושם דגש על עמידה בתנאי ההיתר בנושאי שילוט וסימון.

לקיבוץ ניתנה הוראה להפסיק את ההשקיה עקב איכות קולחים גרועה. משרד הבריאות  – שובל

שדרוג הנקודתי של המט"ש ולא החלה סיים את ההליכים משפטיים מול הקיבוץ. טרם הסתיים ה

 . 1025הרצת המט"ש. אם רמת הקולחים תשופר, יינתן היתר השקיה במהלך שנת 

 

אין ניצול מספק של הקולחים במט"ש  ועל כן הוא נמצא בסכנת גלישה תדירה. הובהר   – חולית

להקים  למועצה שעליה לבצע שדרוג נקודתי של המט"ש ולהגדיל את נפח המאגר או לחילופין

 שטח אגירה נוסף.   הוחלט על הקמת מט"ש אינטנסיבי אזורי, כולל מאגר גדול. 

 

במטע האבוקדו המושקה בקולחים נמצא כי הפרי בא במגע עם הקרקע. הוצאה  – קיבוץ עלומים

 דרישה ע"י משרד הבריאות  להרים את הנוף כך שפרי לא ייגע בקרקע ואכן הדרישה בוצעה. 

 

, המט"ש גלש בשל תכנון לקוי של 1023ובהמשך גם בשנת  1021הלך שנת במ –מט"ש גבולות 

תכניות לשדרוג  1025ניצול קולחים. בשימוע שנערך לנציגי הקיבוץ נדרש מהם להגיש  עד תחילת 

  המט"ש ותוכניות לניצול הקולחים, נפתח הליך משפטי כנגדם.

ות לא מתאימה. לאחר דיונים גידלו סטיביה ללא היתר מהמשרד ובאיכ   -חוות צברי אורלי 

 בוצעה  השמדה ע"י המגדל.

 גידול הרימונים לא בוצע כפי שנדרש ולכן בוצעה השמדת הפרי ע"י המגדל. –חוות אשלים 

התקיים תשאול במשרד למרכז המשק של שדה בוקר עקב אי הגשה של בקשה  –שדה בוקר 

 .1023להיתר בשנת 

 ללי, נעשה שימוע במשרד.השקיה ללא היתר של אבטיח מ –גד"ש שקמה 

 השקיה ללא היתר של שטחי בעל. ניתן מכתב להפסקה מידית וההשקיה הופסקה. –דביר 
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  11פר מס תרשים
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 4טבלה מספר 

מחוז

שטח 

מושקה 

בפועל 

סירובים 

)דנ'(

שטח מושקה 

בפועל בקשות 

שלא הוגשו 

)דנ'(

כמות 

קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות 

קולחים 

בקשות 

שלא הוגשו 

)מ"ק(

סיבות לאי קבלת היתר

1,3840836,7250צפון

2,55401,341,0000חיפה

3,0763991,344,500280,100מרכז

0000תל אביב

1450127,2000ירושלים

2,63101,754,3200אשקלון

70340,0000דרום

9,7973995,743,745280,100סך הכל

מחוז/נפה

שטח 

מושקה 

בפועל 

סירובים 

)דנ'(

שטח מושקה 

בפועל בקשות 

שלא הוגשו 

)דנ'(

כמות 

קולחים 

סירובים 

)מ"ק(

כמות 

קולחים 

בקשות 

שלא הוגשו 

)מ"ק(

סיבות לאי קבלת היתר

0000צפת

0000טבריה

0000עכו

השקיה בחלקות א'1,3840836,7250עפולה

1,3840836,7250סך הכל

בקשה הוחזרה להשלמת פרטים2,55401,341,0000חיפה

איכות קולחים, אי עמידה בתנאי היתר1,290310327,500219,000שרון

השקיה ברדיוס מגן של קידוח, אי עמידה בתנאי היתר1,14989810,90061,100פתח תקווה

06370206,100רמלה

0000רחובות

2,4391,0361,138,400486,200סך הכל

0000תל אביב 

 איכות קולחים גרועה, הסתמכות על מקור שפכים לא מאושר1450127,2000ירושלים

 אזור הידרולוגי רגיש2,63101,754,3200אשקלון

איכות קולחים גרועה, אי עמידה בתנאי היתר70340,0000דרום 

טבלת נתוני סירובים של המשתמשים בקולחים להשקייה לפי מחוזות

טבלת נתוני סירובים של המשתמשים בקולחים להשקייה לפי נפות
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 םמעקב אחר ליקויי 1.2
 

 מחוז הצפון

בשני יישובים אלה קיימים חיבורים היסטוריים לשתי חלקות א'  -ספסופה, כפר שמאי 

המושקות במי מאגר דלתון וקו זמר. גם השנה הושקו החלקות בקולחים ונמשך המעקב כי לא 

 מוסיפים חלקות נוספות. 

עיון, הנמצאים ברדיוסי מגן של קידוחים. לקיבוץ עמיעד שטחים מושקים בקולחים מקו  -עמיעד 

בניית מאגר ק"ש ב' תגרום להוצאת עקב עקירת הפרדס. סיום הושקו שטחים אלה לא השנה 

 הקולחים מקו עיון  והפיכתם למי השקיה ללא הגבלה ובכך תביא לפתרון הבעיה.

יוסי מגן של שטחים ברדהושקו  כבשנים עברו הושקו חלקות א' וכן -שדה אליעזר, יסוד המעלה 

יוגדרו מי קו עיון כמים לא מוגבלים והבעיה  1025שנת קיים סיכוי כי בקידוחים בקולחי קו עיון. 

 תיפתר.

 נמשך שדרוג המט"ש. – מט"ש צפת

 

 נפת עכו

המט"ש קולחים שלישוניים רוב הקיץ, הכמות שמעבר ליכולת  הפיק 1023בשנת  -מט"ש כרמיאל 

למאגר דמון מוזרמים  במאגרי אשר, חלקה הוזרם לנחל חילזון.הטיפול השלישוני נקלטה  ברובה 

 רק קולחים שעברו טיהור שלישוני וכן תגבור של מי קידוחים. 

 השניוני ועתה דנים בתוכניות הרחבת המודול השלישוני. הסתיימה הרחבת המט"ש

הזרמת  למרות זאת הוזרמה כמות קולחין גדולה באיכות ירודה לנחל בעונת מסיק הזיתים, עקב

 . עקר

, אך עבר לידיים חדשות של   המט"ש עדיין אינו עומד בתכנון המקורי לטיפול שלישוני -מט"ש עכו 

 אשר החלה בבניית מתקן שלישוני קונבנציונלי של מסנן עומק וחיטוי בכלור.  GESחברת 

 

 נפת טבריה

האיכות  .10030איכות הקולחים במט"ש ובמאגר אינה עומדת בדרישות  -מט"ש שדה אילן 

במאגר מתקרבת לגבול התחתון אך נמצאת עדיין בטווח המאפשר מתן היתר השקיה לגידולים 

מסוימים. נמשך המעקב אחר איכות הקולחים תוך הקפדה כי לא תתבצע השקיה באיכות לא 

 השנה החל שדרוג המט"ש הן בהיבט השניוני והן בבניית מודול שלישוני. מתאימה.

 במאגר לאחר טיפול במט"ש ליבנים. םר באיכות הקולחיחל שיפו –מאגר לבנים 

 ם. הורחבו השטחים המושקים בקולחי

המט"ש קולט את שפכי א.ת קדמת הגליל וגבעת אבני ומפיק קולחים  – מט"ש קדמת הגליל

באיכות לא טובה למאגר פוריה. בעתיד מתוכנן ביטול המט"ש והעברת השפכים למט"ש שדה 

 אילן עם סיום שדרוגו.

 

 תבוצע הרצת מתקנים שלישוניים במט"שים הבאים: 1025סיכום נראה כי בשנת ל

 עכו, לבנים, דינור, פרוד.
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 מחוז מרכז 

 ורחובות נפות פתח תקווה, נתניה ורמלה

מתקן השיקוע והחמצון של היישוב עדיין פועל וקולט שפכים, השפכים מחלחלים  - מבוא מודיעים

 בבריכות ובסביבתם הקרובה.

בוצע  חיבור שפכי היישובים למערכת של מודיעין עילית ומשם למט"ש  –וחשמונאים מתתיהו

 מועצה אזורית בנימין דאגה לבצע שאיבה של השפכים ובוצת השפכים מהנחל. איילון.

 שפכי היישובים עדיין מוזרמים למאגר חמ"ד . –כרמי יוסף וחולדה 

ביחד עם חלק משפכי היישוב מכבים  שפכים גולמיים של היישוב עדיין מוזרמים– מבוא חורון

 למאגר מסילת ציון. השפכים גורמים להרעה באיכות הקולחים. 

מאגר רמת הכובש המערבי ממשיך לקלוט את שפכי קיבוץ רמת הכובש על אף  - רמת הכובש

 הקמתה של תחנת שאיבה בצמוד אליו. טרם הושג הסדר כספי בין הקיבוץ למועצה האזורית.  

לא חלה התקדמות בשטח בכל הקשור לבניית המט"ש העתידי  – ון המזרחימט"ש דרום השר

 והזרמת שפכי טירה אליו. 

עדיין מוזרם למט"ש טירה )בריכה מאווררת(. נבנתה תחנת שאיבה לשם הזרמת  - ביוב טירה

 השפכים למט"ש דרום השרון, אך עדיין לא הושלמה. המט"ש  מפיק קולחים באיכות נמוכה. 

נמצא פתרון למי הנטל של המטב"ח. נמשך המעקב על פיזור מי הנטל בכדי  טרם – מטב"ח חפר

 למנוע מפגעים באזורים רגישים.

 ומייצר קולחים באיכות נמוכה. עדיין קולט שפכים ממחצית יישובי מוא"ז עמק חפר –מתקן מרץ 

 המתקן מייצר קולחים באיכות בינונית ונדרש להרחיבו ולשדרגו. – מט"ש יד חנה

שפכים תכופה אל נחל תאנים.  תחזוקה לקויה במערכת האיסוף גורמת להזרמת –ביוב טול כרם 

 נדרשת הקמה של מערכת איסוף תקינה וכן מתקן טיפול. 

במהלך עונת ההשקיה חלה הרעה משמעותית באיכות הקולחים  –תנובות  קלנסווהמט"ש 

ובעת מחיבור שפכי כפר יונה למט"ש. השניוניים עקב פגיעה בתהליך ביולוגי. ייתכן שפגיעה זו נ

 במערך הטיפול השלישוני קרס תא המגע לחיטוי.

 עובד בספיקת יתר. טרם החלה הרחבתו. - מט"ש חוף השרון

 

 מחוז ירושלים

המעקב שמטרתו לוודא כי ההמטרה בשטח המרעה אינה גורמת להרטבת הדרך בה  נמשךתקוע  

 עוברים מטיילים.

 

ב אחר השקיית הירקות מהמתקן השלישוני בצרעה על מנת לוודא כי נמשך המעק – ירקות צרעה

 אלו מושקים אך ורק בקולחים שלישוניים.

 

בריכת החמצון של קיבוץ נחשון, אינה עומדת באיכויות הנדרשות להשקיה,  -בריכת חמצון נחשון 

מת צפויה הבריכה להתבטל ושפכי הקיבוץ יועברו למט"ש טל שחר, עם השל 1025במהלך שנת 

 הנחת הקו המאסף למט"ש.
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נמשך המעקב אחר האיכות של קולחי בריכת החמצון אשר אינה  –בריכת חמצון קיבוץ גלגל 

 ( וכן אחר אי ביצוע השקיה מהבריכה.50000עומדת באיכות הנדרשת להשקיה מוגבלת )

 

 וז אשקלוןמח

ום העבודות מט"ש שדרות נמצא בתהליך שדרוג לרמת איכות שלישונית, סי – מט"ש שדרות

 מתעכב בשל בעיות בירוקרטיות הקשורות לניצול הכספים.. 

המט"ש השלישוני הוקם אך קולחיו לא אושרו לשימוש בשל היעדר מערך – מט"ש תלמי יפה

לניטור איכות הקולחים, והיעדר דיווח על איכות המים כנדרש בתקנות החדשות. המשרד יחל 

 בצעדי אכיפה בשנה הקרובה.

בפרויקט משותף בוטלו בריכות החמצון של  – נחל עוז ומבקיעים, כפר עזה בריכות חמצון

 הישובים והשפכים מועברים בקו מאסף למט"ש שדרות.

 המט"ש בוטל וחובר למט"ש שדרות.  – בריכת חמצון ארז

בחצי השנה האחרונה אירעו מספר אירועים של הזרמת קולחים לא ראויים  – מט"ש קרית גת

ועים אלו התגלו בעקבות עריכת דיגומים וביקורות פתע. תאגיד מי גת לקח למאגר ההשקיה. איר

 על עצמו את הפעלת המט"ש כמפעיל ורואים שינוי לטובה בהתנהלות ובשקיפות הדיווחים.

בזיקים הוקם מתקן טיפול שלישוני עם סינון ממברנלי. לטענת נציגי הקיבוץ, אין  – מט"ש זיקים

סק כיוון שהמט"ש עודנו בתקופת הרצה. נמשך המעקב אחרי הם מבצעים את תנאי רישיון הע

 מט"ש זה.

איכות הקולחים בבריכות בינונית ואינה עומדת בדרישת תקנות בריאות  – בריכת חמצון נגבה

 העם. הקולחים מוזרמים למאגר נגבה ונמהלים עם מי שיטפונות. שימושי המט"ש הוגבלו.

נמוכה ואינה עומדת בדרישת  -בבריכות בינונית  איכות הקולחים – בריכת חמצון כוכב מיכאל

תקנות בריאות העם. הקולחים מוזרמים למאגר מיש"א ונמהלים עם מי הקולחים ממט"ש 

אשקלון. הובהר להנהלת המועצה האזורית חוף אשקלון כי במידה והם לא יקדמו את פתרון 

נתק את הקולחים הביוב לעמידה בדרישות התקנות, תיתן הלשכה הוראה לאגודת מיש"א ל

 מהמאגר. הישוב נדרש למצוא פתרון הולם לטיפול ולסילוק הקולחין לאלתר. 

איכות הקולחים בבריכות בינונית ואינה עומדת  - בריכות חמצון כפר מנחם, רבדים, נגבה, סגולה

 ביטול מתקנים אלו.\בדרישת תקנות בריאות העם. השנה לחץ לשדרוג

 

 מחוז דרום

דתי של המט"ש טרם הסתיים. בהמשך מעקב אחר פעילות הקיבוץ לשדרוג השדרוג הנקו – שובל

 המתקן.

 איכות הקולחים המופקת מהמתקן גרועה. אין ניצול של הקולחים.  -סמר

המט"ש קטן מדי להכיל את הישובים החדשים שהתחברו אליו, נימצא בתדירות  -מט"ש חולית

 גלישה בעונת החורף. נמשך המעקב. כבר לקראת מכרז.
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איכות הקולחים המופקת מהמתקן גרועה. ניצול הקולחים}השקית סרק{ לא  –מט"ש צוחר 

 תקין. נמשך מעקב.

המתקן לא עומד בעומס  בימים מסוימים בו הקהל רב. האגנים  -אגנים ירוקים צומת דבירה

 נסתמים ויש גלישה בשדה החלחול. נמשך המעקב.
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 . מניעת זרימה חוזרת3

 כללי 

בשל העומס הרב זאת , הצטמצמה ביחס לשנים הקודמותפעילות המז"חים בתחום החקלאי 

וכן  7002אולם על פי ניתוח של הנתונים שנערך בשנת  .אחריםם מיבתחו המוטל על הפקחים

מרבית היישובים החקלאיים מבדיקות מעמיקות בשטח בשנים שלאחר מכן ניתן לומר כי ב

אם כי אירועי הזרימה החוזרת אשר התרחשו בשנים האחרונות מחדדים את  ,ותקנו מז"חיםה

  .והטמעת הנושא בקרב החקלאים הצורך בהעמקת הפיקוח

"חים במגזר החקלאי בכל רחבי הארץ )מז"חים אלו דווחו מז 700ל  280  ביןהותקנו  7023בשנת 

הותקנו במגזר החקלאי נחה היא כי למשרד הבריאות והם חלק מהמאמץ של מערך הפיקוח, הה

 מז"חים שלא דווחו למשרד הבריאות(. מאות עוד 

 

 מחוז הצפון

  נפות : עכו, טבריה, צפת 

סיורים ופגישות יזומות בליווי נציג המחוז עם ועדי יישובים וכן אגודות מספר נערכו  7023בשנת 

מיים ביישובים החקלאיים וקבלני מים, במטרה לקדם את התקנת המז"חים בכל החיבורים הפני

 וכן בחיבורי  מקורות המספקים מים ישירות לשטחי חקלאות מחוץ לישובים.

פעילות זו התבצעה בנוסף לפיקוח שוטף על דרישות קודמות של המשרד להתקנת מז"חים 

 ותנאים לקבלת היתרי בנייה ורישיון עסק, הקשורים להתקנת מז"חים.

 

 נפת עפולה 

מזרחיים )השלמת העמקים הפר פגישות במספר יישובים באזור פיקוח במהלך השנה נערכו מס

אזור הפיקוח, לא נמצאו  יפגישות משנה קודמת( וכן ביקורות שגרתיות על מז"חים ביישוב

 חריגות. 

במסגרת הסיורים הוצגה מפת קווי המים של הישוב, רשימת עסקים פעילים ורשימת המז"חים 

 כולל תעודות בדיקה. 

 המעקף בוטל. –התגלה מעקף למז"ח  – ליליתבית לחם הג

 החיבור בוטל. –התגלה חיבור לשוקת בקר לפני המז"ח  – אלונים

 בטיפול. –התגלתה עמדת מילוי מרססים ללא מז"ח  -הסוללים

 

 מחוז חיפה 

מונעי זרימה חוזרת בחיבורי מקורות וגם בחיבורים  פנימיים  27 בוצעו התקנות  של 7023בשנת 

 משתמשים בקולחים.ביישובים ה

כמדי שנה הועברו למשרד אישורי בדיקות מז"חים של רוב ההתקנות אשר בוצעו באזורי חוף 

 ומנשה . הכרמל, זבולון

 במושב דור בשל מעבר להשקיה בקולחים.  6בוצע ניתוק שני מזחים  "

ל נערכו סיורים ופגישות באגודת המים כפר חסידים , במהלכן נדרשו להתקין מז"חים על כ

היישוב החל  7027. בסוף שנת 7027החיבורים הפנימיים בנחלות כפי שסוכם בשימוע שנערך בשנת 
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. לאחר סיום ההתקנה נערך סיור 7023תהליך שהסתיים בתחילת  ,בביצוע הבדיקות וההתקנות

 משותף בו נמצא כי הותקנו המז"חים הנדרשים. 

 ת הותנה בהתקנת מז"חים. נבדקו מספר תכניות בניה חדשות בלולים, אישור התכניו

 

 מחוז תל אביב

 כפר אז"ר ואור יהודה.   ,בוצעו ביקורות שוטפות ברמת השרון

 באור יהודה נדרשות עדיין השלמות לשם עמידה בתקנות.

 

 מחוז המרכז 

 ורמלה וה, פתח תקונפת השרון

 כללי

נת מז"חים וכן נערכו פגישות וסיורים בישובים שעדיין לא השלימו את הנדרש מהם בתחום התק

 פגישות חוזרות ביישובים שהשלימו בעבר התקנת מז"חים.

יישובים רבים ביצעו בדיקות תקופתיות למז"חים שהותקנו בעבר בהתאם לדרישת המשרד ו/או 

 כפועל יוצא מדרישת חברת מקורות לחידוש הפטור מהתקנת מז"ח לחיבור המים הראשי.

 הם ואחריותם בנושא המז"חים.יבנוגע לחובותנשלח מכתב אחיד לכלל היישובים החקלאיים 

 יישובים שהיו בטיפול בשנה זו :

 המושב מסיים את השלב המעשי של התקנת מז"חים, נותרו התקנות בודדות לסיום.–ירחיב 

 .7022הוחל  בהתקנות מז"חים בכל המשקים הפעילים, תבוצע ביקורת מסכמת ב  – שדה חמד

 מז"חים הנדרשיםבמהלך השנה הותקנו כל ה – אלישמע

 במהלך השנה בוצעו התקנות מז"חים על פי הנחיות שניתנו. תבוצע ביקורת מסכמת. – חגור

הותקנו כל המז"חים הראשיים לניתוק גושי חקלאות מחוץ למחנה. במושב  – שדה ורבורג

 בתהליך התקנת  מז"חים בחלקות א' פעילות.

 ים במסגרת הוספת חיבור מי שתייה חדש.המושב קיבל הנחיות וביצע בדיקות מז"ח – כפר טרומן

המושב ביצע הפרדת מערכות. הביצוע נבדק וניתנו הנחיות להמשך התקנות מז"חים  – חרב לאת

 היכן שהצריכה עדיין מעורבת.

רוע זרימה חוזרת נערכו סיורים רבים במושב, נמצאו ראשי מערכת יבעקבות א  –גן יאשיה 

 מז"חים והמז"חים הנדרשים הותקנו. שחסרים בהם

 בוצעו מספר סיורים ובקורות במהלך השנה על מנת להביא למצב של הגנה מכסימלית  -עין ורד

 על רשת מי השתייה .

 פר ביקורות והותקנו מספר מזח"ים חדשים .סבוצעו מ -חירות

 הדרי בית ליד. לפרויקטבוצעו מספר ביקורות על מנת חיבור המושב   -עזריאל

 הדרי בית ליד. לפרויקטבוצעו מספר ביקורות על מנת חיבור המושב  -פורת

 נמצאו מספר חוסרים בהתקנות מזח"ים  , הליקויים תוקנו. -משמרת

 מזח"ים חדשים על היציאה מהבארות. 7הותקנו  -כפר הס

 בוצעו מספר ביקורת ונמצאו פערים בנושא התקנות המזח"ים. -בית יהושע

ספר ביקורות, בעקבות הביקורות הותקנו במושב מספר רב של מזח"ים לרבות בוצעו מ -בני דרור

 באזור התעשייה.
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 עוד נערכו סיורים, מתן הנחיות לביצוע וביקורות חוזרות ביישובים והאתרים הבאים:

, מושב בורגתא, קיבוץ העוגן, בארות יצחק, בני עטרות, ברקת, גבעת כוח, טירת יהודה, 6כביש 

 ם, כפר מע"ש, גת רימון, בית נחמיה, גינתון, בן שמן, מחצבת נטוף, ניר צבי.מגשימים, נחלי

 

 הדרי בית ליד פרויקט
 

הסבה לקו הדרי בית ליד להעברת מי קולחים מרעננה לעמק חפר , במהלך  הבוצע 7023במהלך 

העברת הקולחים בוצע פיקוח צמוד למניעת השקייה בקולחים בחלקות רגישות ניתוקי אוויר 

 ל )מחלף הדרים( ועד לעמק חפר."בתחום רדיוסי המגן לאורך כול הקו מיכין חק יהוהשק

 

להשקייה במי חנקות חוברו מספר צרכנים חדשים במהלך חיבור צרכנים  הפרויקטלאחר חזרת 

 אילו נעשה פיקוח להפרדת מערכות ניתוקי אוויר והתקנות מ"זחים .

 

 אירוע זרימה חוזרת

רוע חדרה תמיסת דשן ברזל למערכת יבמושב גן יאשיה. במהלך הא אירע מקרה של זרימה חוזרת

 .אספקת המים של מושב גן יאשיה, לבתים וצרכנים אחרים

 האירוע דווח למשרד הבריאות שבוע לאחר שהתרחש.

בבירור שנערך בשטח נמצא כי באחד המשקים, בחלקה א', בוצע דישון בכילאט ברזל דרך מערכת 

הגיע הדשן למשקים ובתים שכנים. הזרימה החוזרת אירעה בשל  ההשקיה ובשל זרימה חוזרת

דרך ברז השטיפה של המסנן שבראש המערכת. נגדי לזרימת המים ברשת, החדרת הדשן בלחץ 

הפרדס מעובד ע"י קבלן שמדשן את כל החלקות שהוא מעבד באמצעות מיכל אחד המחובר 

 הוא מנייד מחלקה לחלקה. למשאבה, שאותו 

 להנהלת המושב.במשרד הבריאות עם נציגי המושב וסיורים רבים וכן שימוע  נערכו דיונים

 

 נפת רחובות 

נערכו סיורים רבים בנושא מניעת זרימה חוזרת ביישובים הבאים: בית חלקיה, יסודות, חפץ 

חיים, בני דרום, יד בנימין, ניר גלים, קבוצת יבנה, גאליה, בית חנן, גן שורק, בית עובד, כפר הנגיד, 

 נטעים, עיינות, כפר ביל"ו, גן הדרום, גבעת ברנר, קבוצת שיל"ר, קדרון.

בנוסף, במהלך השנה נערכו סיורים נקודתיים במפרטי מקורות לבדיקת הימצאותם ותקינותם של 

 המז"חים, כגון: בית אלעזרי.

 

 מחוז ירושלים

  כללי 

ספר דרישות לביצוע נמשכו סיורי מעקב במועצה האזורית מטה יהודה בעקבותיהם הוצאו מ

 .התקנות מז"חים בין היתר במחצבות הרטוב, אביעזר, אתר פסולת חרובית, נתיב הל"ה, זנוח

 ניתנו חוות דעת למתן פטור ביישובים שדמות מחולה ועגור.
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 מחוז אשקלון

בשנה המדווחת לא התבצעה עבודת פיקוח בנושא מניעת זרימה חוזרת במגזר החקלאי במחוז 

 .יין שהנושא לא מפוקח במחוז מזה מספר שניםיש לצ אשקלון.

 

 מחוז הדרום

מז"חים חדשים. נערכו ביקורות נרחבות וסיורים  22דווח למשרדנו על התקנת  7023במהלך שנת 

עם ספקי המים במ.א. אשכול, במ.א. מרחבים, מ.א. שדות נגב, מ.א. רמת נגב )חלק מהיישובים( 

והממצאים הוצאו מכתבים מנחים לישובים בהם נתגלו ובמ.א. בני שמעון. בעקבות סיורים אלו 

  ליקויים בנושא המז"חים, ברוב היישובים תוקנו הליקויים. יימשך המעקב בנושא זה.
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  .  דיגום נחלים ומקווי מים4

 1מחוז צפון

אתרי נופש ופעילויות  בהם פועליםבאזור הצפון נמצאים רוב נחלי האיתן של מדינת ישראל 

 המתבססים על הנחלים הללו כגון קיאקים, אבובים, ראפטינג, שמורות טבע ומסלולי הליכה במים.

חודש כאשר בקיץ תדירות הדיגום עולה לפעם נקודות דיגום שונות כל  51בגולן ובעמק החולה נדגמות 

 בשבועיים.

במקרה של תוצאה חריגה מתבצע בירור למציאת סיבת החריגה, לעיתים הדבר כרוך בסיורים נוספים 

 עם גורמים נוספים כגון בוקרים, אנשי מנהלת הכנרת, פקחי רט"ג ועוד. בירוריםאו 

 הרה בתחילת מסלולי הטיול בנחל המזוהםחריג אף הוא, מוצב שילוט אז במידה והדיגום החוזר 

 .המזהיר את הציבור מפני כניסה למים

 

 נפת עפולה

 .במהלך השנה השתתפות בדיגום נחלי רמת הגולן. סיוע בדיגום נחלי מנשה

 מחוז חיפה 

 בוצע דיגום לאורך נחל ציפורי בתדירות של רבעון  בחמשת  הנקודות הקבועות. בחלק מהדיגומים   

 נראה שיפור באיכות מי הנחל אך עדיין קיימות זרימות קולחים ושפכים בעת תקלות.  

 סה"כ לפי תוצאות הדיגום נראה כי ממשיך השיפור באיכות הבקטריאלית של המים בנחל.

נערכו שני סיורים בנוגע לדיגום נחלי מנשה, ובוצע דיגום בקטריאלי בנקודות שנקבעו   -נחלי מנשה 

 לצורך כך.

ך השנה ניתן סיוע באכיפה כנגד מזהמים לאורך תעלות מנשה בנוסף ניתן סיוע בדיגום נחלי במהל

 מנשה בפרויקט ההחדרה למי התהום.

זרקא בקטע של חיבור הנחל עם  –נחל תנינים סובל מזיהום שפכים של הכפר ג'סר א   - נחל תנינים

נחל עדה. לשם הגנה על בריאותם של המטיילים בשמורה, הוצב שילוט בנקודת הזיהום. השילוט נגנב 

 ולכן הוסט מיקומו אל הכניסה לשמורה.

 

 מחוז ירושלים

 לאורך השנה בוצע דיגום בעינות צוקים בהתאם לתכנית העבודה.

 

 מחוז אשקלון   

בוצעו על ידי הרשות המקומית פעולות רבות וענפות במכלול תחומי  השנהבמהלך  –נחל לכיש 

התכנון, הפיקוח, הבקרה, האכיפה במטרה להשיב את הנחל לאיכות מים המאפשרת תיירות ופעילות 

לכיש אשדוד(. נערכו דיגומים ובקרות לאורך נקזי הנגר שבעיר,  –קיט סביבו ובתוכו )פארק פל"א 

ת לתקלות הקשורות למערכת הולכת השפכים ועבריינים אשר נתפסו נותקו או נמצאו פתרונו

משליכים פסולת לנחל או ליובליו נקנסו.  בקשת העירייה להתיר פעילות קיט הכוללת שיט בנחל 

השתתפו בדיוני ישיבות צוות היגוי לשיקום נחל  נציגי הלשכה  נדחתה בשל חריגות באיכות מי הנחל.

 ופש בפרט.  לכיש בדגש על פעילות קיט ונ

 
                                                           

 .מערבי ופקח צפון דוגם את נחלי עמק החולה והגולן פקח חיפה דוגם את נחלי גליל 1
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 מחוז הדרום 

לאורך השנה בוצעו דיגומים חודשיים בנחלים דוד וערוגות )שמורת טבע עין גדי( אשר מהווים מוקד 

 משיכה למטיילים לכל אורך השנה.

 

 ניתוח של תוצאות דיגום נחלים  4.4

 הדו"ח השנתי כלל גם השנה ניתוח של  דיגום נחלים ומקווי המים.

קבוצה של חיידקים בעלי תכונות רבות משותפות המשמשות יחד ם, נבחרה מיבר על זהום וכאשר מד

הקולי הצואתי, כקבוצה, מתאים ביותר לשמש כאינדיקטור  .כאינדיקטור לזיהום המים בשפכים

 לזיהום המים בשפכים היות והוא חי דרך קבע במעי בעלי חיים ומופרש בכמויות גדולות בצואה. 

חיידקי  5111המהנדס הראשי הוא עד  תם לנופש התקן הקובע בהנחייבמקרה של מקווי מים המשמשי

 מ"ל.  511 -( ל F.coliקולי צואתי )

 הנתונים חולקו לתחנות דיגום על פי נחלים לכל תחנה חושבו הפרמטרים הבאים:

 (.nמספר הדגימות בשנה ) .5

 חיידקים )מתוך כלל הדגימות(. 5111מספר הדגימות מעל  .6

 חיידקים מסך כל הדגימות. 5111 –מ  אחוז הדגימות החורגות .6

אירועי הזיהום הם בדרך כלל אירועים נקודתיים העלולים להיגרם מסיבות שונות. לדוגמה מעבר עדר 

 בקר בסביבות הנחל או בתוכו זמן קצר לפני הדיגום.

 

 ניתוח הנתונים  

חרגו מהתקן  65דגימות  662עיון בטבלה המסכמת מראה כי מרבית הנחלים לא חרגו מהתקן. מתוך 

ים נקודתיים ולא מן הדגימות(, אולם אלו היו אירוע  2.1 %מ"ל ) 511 –קולי צואתי ל  5111של 

 . ((נפרדתהנתונים אינם כוללים את נחל ציפורי )נספר בטבלה אירועים מתמשכים )

היו חריגות. נחל ציפורי משמש מוקד משיכה  55דגימות בנחל ציפורי מתוכן  61במהלך השנה בוצעו 

למטיילים וכן מהווה מקור מים להשקיית גידולים ע"י חקלאי הסביבה,  הנחל מקבל מעת לעת 

הוא צריך  מטוילמה הסיבה התברואית להצגת נחל זה בנפרד? או הוא  זרימות של שפכים וקולחים.

ל הכי הרבה חריגות ובלעדיו האחוז הוא להיכלל. אתה יכול להסביר את הנתונים ולהראות שהוא בע

 .2רק 
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 נחלי הצפון 

השנה בניגוד לשנים קודמות היו חריגות מועטות בנחלי הצפון, ניתן להסביר זאת בעונת חורף ממוצעת 

ובגשמים שהעלו את שפיעת המעיינות והביאו לזרימות משמעותיות בנחלים. נמשך הטיפול של חטיבת 

, בנושא סילוק מקורות הזיהום הפוטנציאליים  של המשרד להגנת הסביבהו מדע ברשות הטבע והגנים

והמשרד להגנת הסביבה )עדרי בקר( מגדות הנחלים הן ברמת התכנון והן ברמת הביצוע. הרשות 

באמצעות סקר ואחר כך יישום המלצות  את הרחקת הבקר מגדות הנחלים )תחילה באגן  יםמקדמ

 ת מים חליפיים )שקתות( ואזורי צל. יהודיה והמשושים( ע"י הצבת מקורו

 

 נחלי הדרום

כבכל שנה גם השנה היו חריגות בנחל דוד )תחנות דיגום: דוד א', דוד ב'(. בנחל ערוגות בניגוד לשנים 

עברו לא הייתה השנה חריגה באיכות המים. ערכי הקולי הצואתי בתחנות הדיגום בנחל דוד חרגו 

, הסבר לחריגה זו עשוי להיות עומס מטיילים רב  וצואת מהתקן במעל מחצית מן הדגימות שנעשו

, כמו כן הסבר נוסף הוא היותה של שמורה זו ןבעלי חיים או פגרי בעלי חיים שהגיעו ביחד עם שיטפו

נווה מדבר ומקור מים יחיד בסביבה מדברית, דבר המגדיל את הסיכוי לזיהום ע"י בעלי חיים 

בקרבת מקורות המים, בעקבות החריגות הוצב בכניסה לשמורה המגיעים לשתות, להצטנן ולאכול 

 שילוט המתריע על הזיהום במים.
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 2תמונה מספר 
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 תחנות ניטור נחלים ומקווי מים – 5טבלה מספר 

 

  

שם התחנהשם הנחלנ"צ Yנ"צ Xקוד התחנה

במורד המעייןנחל בצת736221700775800

בריכה מס 12216007756001

בריכה מס' 22213007757002

תפיסת אילון3221100775500

 בריכה עין צינורנחל כזיב17224800772100

מורד עין תמיר19223600771700

בריכת הדלבים20223200772000

עין תמיר26223700771800

חניון החורבהנחל געתון31218700768700

עין אשחר35219243768890

בריכת המפלנחל צלמון648235079757178

תחנת הקמח649235100756300

מעיין צלמון650235300757800

מג'רסה 1נחל דליות656260113754717

מג'רסה 35582

לפני מפל יהודיהנחל יהודיה657266900761300

זאכי658260402755698

לפני המפלנחל זויתן661265500763800

בריכת משושיםנחל משושים663262600760400

מיצר עטרתירדן עליון667258900767600

גשר אריק672257700756300

גשר חורי673259200771800

ראש מפל דבורהנחל  גילבון691262900772300

גשר הצינורותנחל שניר697258500793600

גשר מעיין ברוך698257800792200

גשר כפר סאלדנחל חרמון734260300791300

ראס עלי )עלי(נחל ציפורי991214000741650

גשר אירי יפתחאל 92220700739100

גשר כעביה דרום1476217000739750

מעלה עינות ציפורי90225800737700

עינות ציפורי 100225800737600

עין פשחה בריכה 1עינות צוקים985243076624847

עין פשחה בריכה 9862434136247442

עין פשחה בריכה 9872434706247383

עין חמד 1 בריכה עליונהנחל כסלון939211900633800

עין חמד 2 נביעה עליונה940211700633750

עין חמד 3 נביעה תחתונה941211700633750

עין חמד 4  מפל תחתון942211700633750

בריכת הגלישהנחל ערוגות515235600596000

ערוגות א'516235900595900

מעיין עין גדי518237000597200

נחל דוד א'נחל דוד519236800597700

נחל דוד ב'521237400597500

מעיין שולמית523237000597500

תחנות ניטור נחלים ומקווי מים
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  2241ניתוח נתוני דיגום נחלים לשנת  - 6טבלה מספר 

  

שם התחנהשם הנחל

מספר  

דגימות   

)כולל(

דגימות 

מעל 1000  

חידקים

% הדגימות 

החורג מ - 

1000 חיידקים

הערות

1000%מיצד עטרת

1000%גשר אריק

1000%גשר חורי

1000%בריכה מס' 1 

1119%בריכה מס' 2

800%תפיסת אילון

1000%במורד המעיין

1000%ראש מפל דבורהנחל גילבון

1000%חניון החורבה

1000%עין אשחר

לא נדגם )1(1100%מג'רסה 1נחל דליות

8113%לפני המפלנחל זוויתן

1000%גשר כפר סאלדנחל חרמון

1000%זאכי

1000%לפני מפל יהודיה

1000%בריכת המשושיםנחל משושים

1000%גשר הצינורות 

1000%גשר מעיין ברוך

900%עין צינור )בריכה(

1000%מורד עין תמיר

1000%בריכת הדלבים

1000%עין תמיר

600%בריכת המפל

1000%תחנת הקמח

1000%מעיין צלמון

000%עין חמד 1 בריכה עליונה

000%עין חמד 2 נביעה עליונה

עין חמד 3 נביעה תחתונה
000%

000%עין חמד 4 מפל תחתון

לא נדגם )3(9889%נחל דוד א'

לא נדגם )3(9667%נחל דוד ב'

לא נדגם )1(300%עין גדי

לא נדגם )1(300%מעיין שולמית

900%בריכת הגלישה

900%ערוגות א'

300%עין פשחה בריכה 1 )תמר(
לא נדגם)5(

פשחה 3 -בריכת מעיין 

תחתונה
9111%

פשחה - תעלת בריכות 

המעיין
9333%

פשחה - בריכת קנה 

)תמר(
500%

לא נדגם )4(

פשחה - תעלת הזנה 

תמר/קנה
700%

לא נדגם )2(

לא נדגם )1(8113%עינות צוקים 1+2

326216.44%סה"כ 

ירדן עליון

נחל בצת

נחל געתון

נחל יהודיה

נחל שניר

נחל כזיב

נחל צלמון

אין זרימה  נחל כסלון

נחל דוד

נחל ערוגות

עינות צוקים
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 2241ניתוח נתוני דיגום נחל ציפורי לשנת  - 7טבלה מספר 

 

שם התחנהשם הנחל

מספר  

דגימות   

)כולל(

דגימות מעל 

1000  חידקים

% הדגימות 

החורג מ - 

1000 חיידקים

הערות

מעלה עינות 

ציפורי
3267%

חסרה תוצאה

גשר אירי 

יפתחאל
5240%

4375%גשר כביש 70

500%עינות ציפורי

3267%ראס עלי )עלי(

3267%גשר כעביה דרום

חסרה תוצאה200%עין יבקע

251144%סה"כ

נחל ציפורי
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 . מטלות מיוחדות5

 כללי

כגון  ,במסגרת העבודה מתבצעות מעת לעת גם מטלות, שאינן קשורות ישירות לתוכנית העבודה

 נושאים המצריכים בדיקה, מעקב או דיווח בשטח וקשורים לבריאות הציבור.

 

 צפוןהמחוז 

 נפות : עכו, טבריה, צפת 

לתוכנית העבודה כגון נושאים  במסגרת העבודה מתבצעות גם מטלות, שאינן קשורות ישירות

 המצריכים בדיקה, מעקב או דיווח בשטח וקשורים לבריאות הציבור.

  גלישת שפכים באזורים המסכנים מי שתייה, חופי רחצה, אגני ניקוז של מעיינות ומקורות מי

 שתייה. 

  כגון בחופי עכו.      

 ל טעם , ריח או צבע במי עזרה למחוז באירועים חריגים  ביישובים בהם התקבלו תלונות ע

 כגון בקדיתא. בהיבטים של תשתית, חיבורי כלאיים וזרימה חוזרת. , שתייה

  בדיקת תוכניות הרחבה של יישובים מן ההיבט התשתיתי )שפכים ומים( וכן קרבתם סיוע

 לאזורי השקיה בקולחים. 

 רים רגישים או טיפול בתוכניות להנחת קווי מי שתייה, קולחים או ביוב  ובקרה בשטח באזו

 בעייתיים.

  ,עזרה למחוז בטיפול בהיתרי בנייה באזורים רגישים או בעייתיים כולל בתים פרטיים

, למשל נתיב השיירה, שדה םבהיבטים של קרבה  לרדיוסי מגן ולשטחים מושקים בקולחי

 אליעזר, יסוד המעלה.

 מערכת מידע גיאוגרפי במחשב המחוז. עדכון 

  חופי עכו, קיים נוהל דיווח של חברת מקורות וחדר מצב של במסגרת מעקב אחר זיהום

 עיריית כרמיאל על כל תקלה וגלישת ביוב מהמט"ש כולל בשעות הלילה, סופי שבוע וחגים,

 כמו כן מתבצעות ביקורות וטיפול בהגלשות ביוב באזור זה.

 ם מעת לעת נערכים סיורים וביקורות  הקשורות לאישור משרד הבריאות עבור קידוחי

 חדשים.

 דיגום מקורות מי שתייה לנגיפים 

 .ניטור פוליו במט"שים 

 

 נפת עפולה

קיימת מעורבות וסיוע לאנשי המחוז בכל הכרוך בתכניות במגזר החקלאי ובשטחים הפתוחים 

 לרבות סיורים בשטח לבחינת קווי ביוב, תחנות לשאיבת ביוב, הנחת קווי מים שפירים ועוד.

ורים לאיתור מפגעי שפכים ופסולת המסכנים מקורות מי שתייה  במהלך השנה נערכו מספר סי

 .3נחל יפתח אל, גלעד  -, אתר אשכול4, נטופה  5כגון באזור קידוח נטופה 

בנוסף הועבר דיווח על זרימות ביוב במספר מוקדים כגון אלוני אבא, אזור תעשיה אלון תבור, 

ריינה  מט"ש הסוללים , נחל צבי, קו סולם , נחל עדשים, אזור תעשיה מגדל העמק, קו ביוב 
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עודפים מנדא, קו מט"ש חיפה למאגרי תשלובת הקישון, תחנת סניקה כפר מצר לכיוון קידוח 

 , כפר תבור  ועוד.1קיש

נמשך המעקב אחר זרימת הביוב מכפר מנדא לנחל יפתח אל ,נתון המשפיע על איכות המים 

 סמוכים לאתר אשכול. במאגר יפתח אל ומהווה איום על קידוחי אשכול ה

 השנה החלו עבודות לשדרוג מערכת הביוב של כפר מנדא ומט"ש מנדא.

 השתתפות בדיגום תוצרת למחקר מיקרו מזהמים.

 עדכון שכבת ממ"ג.

 השתתפות בקורס דיגום משולב )קולחים, מי שתיה א' +ב', נופש( .

 

 מחוז חיפה

 כים במחוז.ניתן סיוע בדיגומי פוליו ביציאות ממתקני טיפול בשפ

 נערכו סיורים לאורך נחל עדה ולאורך נחל תנינים לאיתור זרימות שפכים.

 נערכו פגישות במשרד הבריאות עם שתי חברות  העוסקת בשיטות טיפול במים אפורים .

 

 מחוז המרכז 

 נפות : נתניה, פתח תקווה, רמלה 

 כללי

ל הכרוך בתכניות במגזר פקחי רשות הטבע והגנים מעורבים ומסייעים למהנדסת המחוז בכ

החקלאי ובשטחים הפתוחים לרבות סיורים לבחינת תכניות קווי ביוב, תחנות לשאיבת ביוב, 

מעקב או דיווח בשטח הקשור לבריאות הציבור כגון גלישות שפכים הנחת קווי מים שפירים וכן 

 ייתיים ועוד. , בדיקת תוכניות, בקרה בשטח באזורים רגישים או בעהבאזורים המסכנים מי שתיי

 

 דיגומי סקר לטפילים ותרכובות ביוכימיות בבארות מי שתייה. בוצעו

 

לשפכים, לצורך ניטור נגיף הפוליו ומעקב אחר רמת  מורכביםבוצעו דיגומים   -התפרצות הפוליו 

הנגיף בשפכים ביחס לאחוזי התחסנות ביישובים. הדיגומים נערכו בתחנות שאיבה ובמתקני 

 טיפול בשפכים.

 

 נפת רחובות 

במסגרת העבודה עם משרד הבריאות מבצע הפקח מעת לעת גם מטלות שאינן קשורות ישירות 

לתוכנית העבודה ובכלל זה בדיקה, מעקב או דיווח בשטח הקשור לבריאות הציבור כגון גלישות 

, בדיקת תוכניות, בקרה בשטח באזורים רגישים או השפכים באזורים המסכנים מי שתיי

 ועוד. בעייתיים

במהלך השנה נערכו מספר ביקורות במתקני טיהור שפכים בהשתתפות נציגי המחוז, הכוללים 

 ביקורות שוטפות.

נס ציונה אל  -נערכו סיורים לאורך נחל שורק בכדי לבדוק הזרמות של תחנת סניקה רחובות 

 כים.הנחל, וכן הזרמות ביוב בעקבות תקלות בתחנות הסניקה ופיצוצים בקווי הולכת השפ

נערכו סיורים בתחנת סניקה הראשית של נס ציונה )בסמוך לבית עובד(, בעקבות הזרמות ביוב 

 חוזרות.
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נערך סיור לאורך נחל שורק מכפר הנגיד עד לשפך לים בעקבות תמותת דגים נערך דיגום כימי 

 לבדיקת המצאות חומרי הדברה בנחל.

 ורק.נערכו ביקורות בתחנות סניקה במועצה האזורית נחל ש

 נערכו ביקורות במאגר נתיבה במהלך החורף, עקב הזרמת מי המאגר אל נחל שורק.

במסגרת העבודה השוטפת אנו בודקים תקלות בתחנות סניקת ביוב וכן פיצוצים בקווי שפכים 

המובילים למט"שים השונים. נערכים סיורים באזור התקלה ו/או הפיצוץ לשם בדיקת הגעת 

השפכים לאזורים רגישים כגון: הזרמת הביוב לשטחי חקלאות, המצאות קידוחי מי שתייה, 

גדרה והזרמת הביוב לנחל אלתקה ומשם לשורק -קריסת קו סניקה תל נוף נחלים וימים. לדוגמא:

פיצוץ בקו סניקת השפכים בבני עייש בעקבות גשמים חזקים, תקלה בתחנת הסניקה של גן יבנה, 

 למט"ש נשג"ב.

נערכו סיורים בכפר בילו א' בעקבות בקשה לחיבור בארות פסולות לשתייה לצורך השקיית גינון 

 ציבורי.

סיורים בבית הספר החקלאי עיינות, בעקבות בקשתם לשימוש לצורכי השקיית פרדס במים  נערכו

 אפורים.

נערך סיור בקבוצת יבנה לצורך בדיקת מערכות הביוב וכן סיור בנקודת חציית קו התמלחות 

נערכה ישיבה על קו התמלחות ומתקן הטיפול  המתוכנן ובאזור הנחת קו מקורות החדש.

 .וצת יבנה ובני דרוםבתמלחות מפעלי קב

 נערך סיור בקידוחים במושב כפר אביב, בעקבות מפגעים סביבתיים סביב הקידוחים.

נערך סיור לאורך הקו המוביל ממאגר נתיבה למאגר יסודות, בעקבות בקשה להעברת קולחים 

 מהמאגרים.

בסמוך  נערך סיור בבני עייש בעקבות פריצת בריכת ביוב בסמוך לבתי מגורים וזרימת הביוב

 .לחקלאות של מושב חצב

 .0נערך סיור לאורך קו ההתפלה הסמוך לכביש 

 נערך סיור בקידוחי השפד"ן באזור יבנה.

 בעקבות תלונה של תושב בן זכאי, על הזרמת ביוב בסמוך לבתי מגורים, נערך סיור במקום.

 נערכו דיגומים במט"שים בעקבות התפרצות הפוליו.

 ת הסביבה ואיגוד ערים אשדוד.נערכה ישיבה משותפת עם הגנ

 נערכה ישיבת בירור בעקבות קריסת קו תל נוף וניהול האירוע.

 נערך סיור בגאליה בעקבות תלונה על ביוב בתעלה הסמוכה לבתי התושבים.

 נערכו סיורים במערך מי השתייה של הישובים גן הדרום ובני דרום.

 

  מחוז ירושלים

צע הפקח גם מטלות מיוחדות נוספות ובכלל זה  בדיקה, במסגרת העבודה עם משרד הבריאות מב

מעקב או דיווח בשטח הקשור לבריאות הציבור כגון גלישות שפכים באזורים המסכנים מקורות 

מי שתייה, בדיקת פתרונות השפכים של תכניות הרחבה של יישובים, טיפול בתוכניות להנחת קווי 

 רים רגישים או בעייתיים.מי שתייה, קולחים או ביוב  ובקרה בשטח באזו

 

התקבל דיווח בדיעבד למשרד הבריאות כי ביישוב כסלון  – אירוע הרעלת עופות ביישוב כסלון

הורעלו עופות בלול מטילות דרך מערכת המים. התבצע סיור מפורט ביישוב בו נבדק החשש 
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ות להגנה על לחיבורי כלאיים המסכנים את איכות מי השתייה. בתום הסיור הוצאו ליישוב הנחי

 מערכות מי השתייה מפני זרימה חוזרת. 

 

התבצע סיור בואדי פוקין בו מתבצעת הזרמה של שפכי ביתר עלית  – הזרמת שפכי ביתר עלית

 ונבדק החשש לזיהום מי התהום וכן החשש לזיהום של חלקות ירקות.

 

 אשקלון מחוז 

עה בתיאום עם מהנדסת בהתאם לתוכנית העבודה שנקב -פיקוח על מתקני טיהור בשפכים

המחוז, חולקו כל מתקני טיהור השפכים במחוז בין המפקחים העוסקים בשפכים כולל נציגי 

רט"ג, במטרה לקדם את המצב ולקבל תמונה אמיתי מלאה על תפעול ותפקוד המט"שים.  

בהתאם בוצעו במהלך השנה ביקורות במספר מתקני טיהור שפכים. במסגרת הביקורות נבדק 

של  מתקני טיהור השפכים האקסטנסיביים וכן מספר מתקני טיהור אינטנסיביים בהם  תפקודם

מט"ש קריית גת, זיקים, תלמי יפה, אמציה, שקף וחברת חשמל. בנוסף בוצע ליווי של שלבי 

 ההרצה של מתקן הטיפול האינטנסיבי החדש ביד מרדכי. 

הפקחים תוך ליווי התהליך  מתבצעת על ידי בדיקת תוכניות להשבת קולחיםבדיקת תכניות 

 משלבי תכנון עקרוני, לתכנון מפורט ועד רמת הביצוע בשטח. 

מבוצעת עבודה משרדית מלאה. טיפול בבקשות להיתר השקיה, הנפקת היתרי  –עבודה משרדית 

  השקיה, הוצאת מכתבים, סיכומי ביקורת וסיכומי ישיבות.

מספר רב של דיווחים לאנשי המשרד להגנת במהלך השנה הועברו  -שיתוף פעולה עם גורמי חוץ 

הסביבה )פקחי המשטרה הירוקה ופקח ניטור נחלים( על גלישות והזרמות של ביוב וקולחים 

לנחלים במחוז כולו. מתבצעת עבודה בשיתוף פעולה מלא עם חברת מקורות, בעיקר בתחום 

"ג לוקחים חלק פעיל השמירה על קידוחי מי שתייה וקווי מים שפירים. יצויין כי נציגי הרט

 בפיקוח השטח על מתקני מים וביחד עם נציגי חברת מקורות, כחלק מצוותי הפיקוח של הלשכה.

במסגרת העבודה השוטפת אנו מטפלים בתקלות בתחנות סניקת ביוב וכן פיצוצים  -זרימות ביוב 

וץ לשם בקווי שפכים המובילים למט"שים השונים. נערכים סיורים באזור התקלה או/ו הפיצ

בדיקת הגעת השפכים לאזורים רגישים כגון: הזרמת הביוב לשטחי חקלאות, המצאות קידוחי מי 

  .שתייה, נחלים וימים

נערכו סיורים בקידוחי מי שתייה בעקבות הימצאות מיכלי דישון וחומרי  – קידוחי מי שתייה

 הדברה ברדיוסי מגן של קידוחי מי שתייה.

 

 דרוםהמחוז 

והגנים מעורב ומסייע לפעילות המחלקה לבריאות הסביבה בכל הכרוך בתכניות פקח רשות הטבע 

 במגזר החקלאי ובשטחים הפתוחים. 

 * העבודה במהלך השנה מבוצעת בשיתוף פעולה ובעבודת צוות עם מחלקת בריאות הסביבה.
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גיא ברלבחיפה31/12/2013הבלוע548
גיא ברלב .ב.א

מ"בע
כן                50עצי ברטפטוף        16          16

כן101/13/2/1         45,500רימוןטפטוף        70          70אודי כנותכחל13/01/2013הבלוע548

כן102/13/2/1              750זיתטפטוף          5            5אודי כנותכחל13/01/2013הבלוע548

כן 144,000       תירס מספואקונוע 360        360         ש סאסא"גדעומר דינרסאסא29/01/2013קרית שמונה549

כן 30,000         אבטיח לגרעיניםקונוע      200 200         ש סאסא"גדעומר דינרסאסא29/01/2013קרית שמונה549

כן 200,000       אספסתקונוע      200 200         ש סאסא"גדעומר דינרסאסא29/01/2013קרית שמונה549

כן17/13/2/1 208,000       תפוחטפטוף      320 320         צבי רוןברעם03/02/2013ברעם2087

כן18/13/2/1 3,500           קיוויטפטוף          5 5             צבי רוןברעם03/02/2013ברעם2087

כן19/13/2/1 8,000           זיתטפטוף        20 20           צבי רוןברעם03/02/2013ברעם2087

כן20/13/2/1 19,500         אגסטפטוף        30 30           צבי רוןברעם03/02/2013ברעם2087

כן14/13/2/1 78,000         שקדטפטוף      120 120         דניאל יעבץברעם03/02/2013נאות מורדכי2073

כן21/13/2/1 130,000       נשיריםטפטוף 200        200         צבי רוןברעם03/02/2013דלתון534

כן22/13/2/1         38,500קיוויטפטוף        55          55צבי רוןברעם03/02/2013דלתון534

כן12/13/2/1         14,400לימוןטפטוף        18          18ירון רזיאלסאסא03/02/2013קרית שמונה549

כן13/13/2/1       136,500פקאןטפטוף      210        210ירון רזיאלסאסא03/02/2013קרית שמונה549

כן9/13/2/1       112,000פרדסטפטוף      140        140חגי חתןמעיין ברוך03/02/2013מעיין ברוך2089

כן10/13/2/1         19,500שזיףטפטוף        30          30חגי חתןמעיין ברוך03/02/2013מעיין ברוך2089

כן4/13/2/1         24,500י'ליצטפטוף        35          35אודי כנותכחל03/02/2013קודריה532

כן5/13/2/1         13,000רימוןטפטוף        20          20אודי כנותכחל03/02/2013קודריה532

כן6/13/2/1           5,250זיתטפטוף        35          35אודי כנותכחל03/02/2013קודריה532

כן7/13/2/1       569,600מנגוטפטוף      712        712אודי כנותכחל03/02/2013קודריה532

כן8/13/2/1         56,000פרדסטפטוף        70          70אודי כנותכחל03/02/2013קודריה532

כן1/13/2/1       200,000מנגוטפטוף      250        250רמת כנרתשושן שדהאליפלט03/02/2013קודריה532

כן2/13/2/1         19,500תאניםטפטוף        30          30רמת כנרתשושן שדהאליפלט03/02/2013קודריה532

כן3/13/2/1       128,000פרדסטפטוף      160        160רמת כנרתשושן שדהאליפלט03/02/2013קודריה532

כן11/13/2/1         80,000חיטהקונוע      400        400ש"ש שמ"גדזמיר כרמיעמיר03/02/2013שמיר2093

כן       180,000תירס תחמיץקונוע      400        400ש"ש שמ"גדזמיר כרמיעמיר03/02/2013שמיר2093

כן         15,000יערטפטוף      300        300ל"קקבוריס חנתיסל"קק03/02/2013דלתון534

כן15/13/2/1       234,000תירס מתוקזילוף      520        520עמוס קרולנאות מורדכי03/02/2013נאות מורדכי2073

כן       350,000אספסתקונוע      350        350עמוס קרולנאות מורדכי03/02/2013קרית שמונה549

כן16/13/2/1       352,000תירס מתוקזילוף      880        880עמוס קרולנאות מורדכי03/02/2013קרית שמונה549

כן47/13/2/1       292,500נשיריםטפטוף      450        450פיטר הלמריפתח10/03/2013קו זמר562

כן48/13/2/1         62,500כרם ייןטפטוף      250        250פיטר הלמריפתח10/03/2013קו זמר562

כן64/13/2/1       260,000נשיריםטפטוף      400        400ניר גלוזמןחולתה02/04/2013קו עיון561

כן65/13/2/1       240,000פרדסטפטוף      300        300ניר גלוזמןחולתה02/04/2013קו עיון561

כן66/13/2/1         20,000אבוקדוהתזה        25          25ניר גלוזמןחולתה02/04/2013קו עיון561

כן49/13/2/1         84,500נשיריםטפטוף      130        130שמעון זיתלהבות הבשן10/03/2013להבות הבשן2069

כן36/13/2/1       552,500נשיריםטפטוף      850        850טובקויראון07/04/2013קו זמר562
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כן37/13/2/1       132,000קיוויטפטוף      220        220טובקויראון07/04/2013קו זמר562

כן38/13/2/1         13,000כרם ייןטפטוף        65          65טובקויראון07/04/2013קו זמר562

כן35/13/2/1         48,750נשיריםטפטוף        75          75טובקויראון03/03/2013יראון586

כן39/13/2/1         92,000מנגוטפטוף      115        115חיקי דוידובקדרים07/04/2013קודריה532

כן2/1'/40/13       184,000פרדסטפטוף      230        230חיקי דוידובקדרים07/04/2013בלוע548

כן41/13/2/1       954,850נשיריםטפטוף   1,469     1,469חיים עמירמשמר הירדן07/04/2013קו עיון561

כן42/13/2/1         70,850רימוןטפטוף      109        109חיים עמירמשמר הירדן07/04/2013קו עיון561

כן43/13/2/1       109,500זיתטפטוף      438        438חיים עמירמשמר הירדן07/04/2013קו עיון561

כן       200,000כותנהטפטוף      500        500ג חקלאות"גנתן רגולסקיחולתה07/04/2013חולתה582

כן         70,000תירס תחמיץטפטוף      200        200ג חקלאות"גנתן רגולסקיחולתה07/04/2013חולתה582

כן59/13/2/1         21,000אבטיח לגרעיניםטפטוף      140        140ג חקלאות"גנתן רגולסקיחולתה07/04/2013חולתה582

כן56/13/2/1       144,000אבוקדוטפטוף      180        180יוסי כהןכפר הנשיא07/04/2013כפר הנשיא558

כן       240,000תירס תחמיץקונוע      600        600אבי בן חמומחניים07/04/2013מחניים2222

כן44/13/2/1       487,500נשיריםטפטוף      750        750ברק מאירימנרה07/04/2013קו זמר562

כן45/13/2/1         45,000כרם ייןטפטוף      300        300ברק מאירימנרה07/04/2013קו זמר562

כן67/13/2/1       224,000אבוקדוטפטוף      280        280ישי פילרמחניים07/04/2013מחניים2222

כן68/13/2/1       284,000הדריםטפטוף      355        355ישי פילרמחניים07/04/2013מחניים2222

כן69/13/2/1         47,450אגסטפטוף        73          73ישי פילרמחניים07/04/2013מחניים2222

כן70/13/2/1         22,100תאניםטפטוף        34          34ישי פילרמחניים07/04/2013מחניים2222

כן71/13/2/1       241,600אבוקדוטפטוף      302        302ישי פילרמחניים07/04/2013קו עיון561

כן72/13/2/1         48,750נשיריםטפטוף        75          75ישי פילרמחניים07/04/2013קו עיון561

כן32/13/2/1       494,000נשיריםטפטוף      760        760צבי רוןברעם07/04/2013קו זמר562

כן33/13/2/1           2,000כרם ייןטפטוף        10          10צבי רוןברעם07/04/2013קו זמר562

כן34/13/2/1         52,500קיוויטפטוף        75          75צבי רוןברעם07/04/2013קו זמר562

כן23/13/2/1         61,750נשיריםטפטוף        95          95ליאור שרוןמלכיה07/04/2013מלכיה2103

כן         45,000כותנהטפטוף      100        100עידו רבידגונן24/03/2013להבות הבשן2069

כן57/13/2/1       715,000נשיריםטפטוף   1,100     1,100החקלאי ראש פינהשמעון בן שימולראש פינה07/04/2013בלוע548

כן58/13/2/1         16,000זיתטפטוף        80          80החקלאי ראש פינהשמעון בן שימולראש פינה07/04/2013בלוע548

כן54/13/2/1       180,000תירס מתוקזילוף      400        400גחא כרמליהגושרים07/04/2013הגושרים557

כן       160,000תירס מספואקונוע      400        400גחא כרמליהגושרים07/04/2013הגושרים557

כן       315,000אספסתקונוע      315        315גחא כרמליהגושרים07/04/2013הגושרים557

כן27/13/2/1       252,000פרדסטפטוף      300        300ליאור שרוןמלכיה07/04/2013קרית שמונה549

כן24/13/2/1       520,000נשיריםטפטוף      800        800ליאור שרוןמלכיה07/04/2013קו זמר562

כן25/13/2/1       140,000קיוויטפטוף      200        200ליאור שרוןמלכיה07/04/2013קו זמר562

כן26/13/2/1       125,000כרם ייןטפטוף      500        500ליאור שרוןמלכיה07/04/2013קו זמר562

כן63/13/2/1       325,000שקדטפטוף      500        500אברהם הרדוףאילת השחר07/04/2013מלחה2226

כן60/13/2/1       320,000אבוקדוטפטוף      400        400אברהם הרדוףאילת השחר07/04/2013אילת השחר545
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כן61/13/2/1       260,000נשיריםטפטוף      400        400אברהם הרדוףאילת השחר07/04/2013אילת השחר545

כן62/13/2/1       195,000רימוןטפטוף      300        300אברהם הרדוףאילת השחר07/04/2013אילת השחר545

כן52/13/2/1         30,000כרם ייןטפטוף      200        200עידו שנימשגב עם07/04/2013משגב עם583

כן53/13/2/1         39,000נשיריםטפטוף        60          60עידו שנימשגב עם07/04/2013משגב עם583

כן50/13/2/1       320,000אבוקדוטפטוף      400        400ר'גלעד אנידגעמיעד07/04/2013עמיעד1999

כן51/13/2/1         32,000פרדסטפטוף        40          40ר'גלעד אנידגעמיעד07/04/2013עמיעד1999

כן102/13/2/1       455,000נשיריםטפטוף      700        700שמוליק גליליפרוד14/04/2013פרוד530

כן28/13/2/1       422,500נשיריםטפטוף      650        650מאוריציו טואטהסאסא14/04/2013קו זמר562

כן29/13/2/1         28,000קיוויטפטוף        40          40מאוריציו טואטהסאסא14/04/2013קו זמר562

כן30/13/2/1         87,750נשיריםטפטוף      135        135מאוריציו טואטהסאסא14/04/2013סאסא585

כן31/13/2/1         25,200קיוויטפטוף        36          36מאוריציו טואטהסאסא14/04/2013סאסא585

כן46/13/2/1       130,000תפוחטפטוף      200        200פיטר הלמריפתח14/04/2013יפתח587

כן103/13/2/1       520,000שקדטפטוף      800        800שקד הגלילאלכס אופרברגגדרה14/04/2013קרית שמונה549

כן55/13/2/1         96,000אבוקדוטפטוף      120        120יוסי כהןכפר הנשיא24/04/2013קו עיון561

כן86/13/2/1       320,000פרדסטפטוף      120        400מי גולןרמי לנראניעם07/04/2013צור-נס2186

כן87/13/2/1         14,000י'ליצטפטוף        20          20מי גולןרמי לנראניעם07/04/2013צור-נס2186

כן88/13/2/1           3,600פרוטאותטפטוף        60          60מי גולןרמי לנראניעם07/04/2013צור-נס2186

כן92/13/2/1       132,000מנגוטפטוף      165        165מי גולןרמי לנריונתן07/04/2013צור-נס2186

כן89/13/2/1         26,400לימוןטפטוף        33          33מי גולןרמי לנרקשת07/04/2013צור-נס2186

כן90/13/2/1         51,200מנגוטפטוף        64          64מי גולןרמי לנרקשת07/04/2013צור-נס2186

כן91/13/2/1         74,400מנגוטפטוף        93          93מי גולןרמי לנרקשת07/04/2013צור-נס2186

כן96/13/2/1       144,000מנגוטפטוף      180        180מי גולןרמי לנרמרום גולן07/04/2013צור-נס2186

כן97/13/2/1         89,600אבוקדוטפטוף      112        112מי גולןרמי לנרמרום גולן07/04/2013צור-נס2186

כן98/13/2/1       160,000מנגוטפטוף      200        200מי גולןרמי לנררמת מגשימים07/04/2013צור-נס2186

כן93/13/2/1         12,800תמרטפטוף        16          16מי גולןרמי לנרמעלה גמלא07/04/2013צור-נס2186

כן94/13/2/1         68,000מנגוטפטוף        85          85מי גולןרמי לנרמעלה גמלא07/04/2013צור-נס2186

כן95/13/2/1           9,600אשכוליתטפטוף        12          12מי גולןרמי לנרמעלה גמלא07/04/2013צור-נס2186

כן99/13/2/1         48,000מנגוטפטוף        60          60מי גולןרמי לנרחד נס07/04/2013צור-נס2186

כן100/13/2/1         13,000רימוןטפטוף        20          20מי גולןרמי לנרחד נס07/04/2013צור-נס2186

כן101/13/2/2         40,000פרדסטפטוף        50          50מי גולןרמי לנרחד נס07/04/2013צור-נס2186

כן84/13/2/1       498,550נשיריםטפטוף      767        767מי גולןרמי לנראורטל07/04/2013אורטל588

כן85/13/2/1         30,000נשיריםטפטוף        75          75מי גולןרמי לנרקשת07/04/2013אורטל588

עדי שוורץראש פינה21/04/2013קו עיון561
ועדה חקלאית 

ראש פינה
כן119/13/2/1   1,690,000נשיריםטפטוף   2,600     2,600

עדי שוורץראש פינה21/04/2013קו עיון561
ועדה חקלאית 

ראש פינה
כן120/13/2/1         80,000זיתטפטוף      400        400

עדי שוורץראש פינה21/04/2013קו עיון561
ועדה חקלאית 

ראש פינה
כן121/13/2/1         25,000כרם ייןטפטוף      100        100
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עדי שוורץראש פינה21/04/2013קו עיון561
ועדה חקלאית 

ראש פינה
כן122/13/2/1         24,000סוסטרופיםטפטוף        30          30

כן108/13/2/1       877,500נשיריםטפטוף   1,350     1,350מורדכי גרידישכרם בן זמרה21/04/2013דלתון534

כן109/13/2/1       162,500כרם ייןטפטוף      650        650מורדכי גרידישכרם בן זמרה21/04/2013דלתון534

כן110/13/2/1           2,400הדסיםטפטוף          4            4מורדכי גרידישכרם בן זמרה21/04/2013דלתון534

כן115/13/2/1       390,000נשיריםטפטוף      600        600דוד קלייןספסופה21/04/2013קו זמר562

כן116/13/2/1         50,000כרם ייןטפטוף      200        200דוד קלייןספסופה21/04/2013קו זמר562

כן123/13/2/1       455,000נשיריםטפטוף      700        700דוד מדרדלתון21/04/2013דלתון534

כן124/13/2/1       200,000כרם ייןטפטוף      800        800דוד מדרדלתון21/04/2013דלתון534

כן117/13/2/1       780,000נשיריםטפטוף   1,200     1,200דוד קלייןספסופה21/04/2013דלתון534

כן118/13/2/1         80,000כרם ייןטפטוף      320        320דוד קלייןספסופה21/04/2013דלתון534

כן104/13/2/1         65,000נשיריםטפטוף      100        100מורדכי גרידישכרם בן זמרה21/04/2013קו זמר562

כן105/13/2/1         20,000כרם ייןטפטוף        80          80מורדכי גרידישכרם בן זמרה21/04/2013קו זמר562

כן106/13/2/1         78,000רימוןטפטוף      120        120מורדכי גרידישכרם בן זמרה21/04/2013קו זמר562

כן107/13/2/1         24,000פרדסטפטוף        30          30מורדכי גרידישכרם בן זמרה21/04/2013קו זמר562

כן111/13/2/1       747,500נשיריםטפטוף   1,150     1,150מורדכי גרידישאביבים21/04/2013קו זמר562

כן112/13/2/1         49,000קיוויטפטוף        70          70מורדכי גרידישאביבים21/04/2013קו זמר562

כן113/13/2/1         25,000כרם ייןטפטוף      100        100מורדכי גרידישאביבים21/04/2013קו זמר562

כן114/13/2/1         13,000רימוןטפטוף        20          20מורדכי גרידישאביבים21/04/2013קו זמר562

כן147/13/2/1         39,000נשיריםטפטוף        60          60ג בן דור.מטעי יגיא בן דוריסוד המעלה05/05/2013קו עיון561

בן דור ברקאייסוד המעלה05/05/2013קו עיון561
בן דור ברקאי 

מ"מטעים בע
כן149/13/2/1       162,500נשיריםטפטוף      250        250

מישל ברקאייסוד המעלה05/05/2013קו עיון561
משתלות ועצי פרי 

ברקאי
כן150/13/2/1         39,000נשיריםטפטוף        60          60

ירמיהו זמירייסוד המעלה05/05/2013קו עיון561
זמירי משתלות 

מ"בע
כן142/13/2/1         19,500נשיריםטפטוף        30          30

כן143/13/2/1   2,600,000נשיריםטפטוף   4,000     4,000מי חולהמשה ברשחיסוד המעלה05/05/2013קו עיון561

כן144/13/2/1         16,000הדריםטפטוף        20          20מי חולהמשה ברשחיסוד המעלה05/05/2013קו עיון561

כן145/13/2/1           4,000אבוקדוטפטוף          5            5מי חולהמשה ברשחיסוד המעלה05/05/2013קו עיון561

כן146/13/2/1           1,600זיתטפטוף          4            4מי חולהמשה ברשחיסוד המעלה05/05/2013קו עיון561

כן           2,400מומברטהטפטוף          4            4מי חולהמשה ברשחיסוד המעלה05/05/2013קו עיון561

כן           2,400סהרוןטפטוף          4            4מי חולהמשה ברשחיסוד המעלה05/05/2013קו עיון561

כן135/13/2/1       185,000כרםטפטוף      370        370מהדרין פרי אורשוקי נחוםרמות נפתלי05/05/2013קו זמר562

כן138/13/2/1       780,000נשיריםטפטוף   1,200     1,200פרץ סבחדישון05/05/2013קו זמר562

כן139/13/2/1       130,000כרם ייןטפטוף      520        520פרץ סבחדישון05/05/2013קו זמר562

כן136/13/2/1       910,000נשיריםטפטוף   1,400     1,400קדש נפתליירון בלחסןרמות נפתלי05/05/2013קו זמר562

כן137/13/2/1       160,000כרם ייןטפטוף      640        640קדש נפתליירון בלחסןרמות נפתלי05/05/2013קו זמר562

כן140/13/2/1       264,550נשיריםטפטוף      407        407אהרון שמואלימרגליות05/05/2013קו זמר562

כן141/13/2/1       110,000כרם ייןטפטוף      440        440אהרון שמואלימרגליות05/05/2013קו זמר562
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כן2/1/'131/13   1,040,000נשיריםטפטוף   1,600     1,600טוני עלאםגוש חלב28/04/2013קו זמר562

כן132/13/2/1           7,000קיוויטפטוף        10          10טוני עלאםגוש חלב28/04/2013קו זמר562

כן132/13/2/1           1,300רימוןטפטוף          2            2טוני עלאםגוש חלב28/04/2013קו זמר562

כן133/13/2/1         18,000ענביםטפטוף        45          45טוני עלאםגוש חלב28/04/2013קו זמר562

כן125/13/2/1       480,000פרדסטפטוף      600        600מהדרין פרי אורמורדכי בצלאלכפר יובל28/04/2013שמיר2093

כן151/13/2/1       292,500נשיריםטפטוף      450        450יהודה זיו אוןאמירים13/05/2013קו עיון561

כן152/13/2/1         16,000פרדסטפטוף        20          20יהודה זיו אוןאמירים13/05/2013קו עיון561

כן153/13/2/1           4,000זיתטפטוף        16          16יהודה זיו אוןאמירים13/05/2013קו עיון561

כן154/13/2/1         55,250רימוןטפטוף        85          85יהודה זיו אוןאמירים13/05/2013קו עיון561

ספי בן דוריסוד המעלה13/05/2013קו עיון561
פירות ומשתלות בן 

דור
כן148/13/2/1       747,500נשיריםטפטוף   1,150     1,150

כן126/13/2/1       295,750נשיריםטפטוף      455        455ציון יהבכפר שמאי28/04/2013קו זמר562

כן127/13/2/1         66,750כרםטפטוף      267        267ציון יהבכפר שמאי28/04/2013קו זמר562

כן128/13/2/1         32,500רימוןטפטוף        50          50ציון יהבכפר שמאי28/04/2013קו זמר562

כן129/13/2/1         12,000הדסיםטפטוף        20          20ציון יהבכפר שמאי28/04/2013קו זמר562

כן130/13/2/1           5,000זיתטפטוף        20          20ציון יהבכפר שמאי28/04/2013קו זמר562

כן167/13/2/1       325,000נשיריםטפטוף      500        500אורי קמרישדה אליעזר23/06/2013קו עיון561

כן168/13/2/1         10,000זיתטפטוף        25          25אורי קמרישדה אליעזר23/06/2013קו עיון561

כן169/13/2/1           4,000פרדסטפטוף          5            5אורי קמרישדה אליעזר23/06/2013קו עיון561

כן158/13/2/1         17,550נשיריםטפטוף        27          27דוד גוטמכריסוד המעלה02/06/2013קו עיון561

כן160.13/2/1           4,200זיתטפטוף4242טל בן סירהראש פינה02/06/2013קו עיון561

כן161/13/2/1           3,000נשיריםטפטוף55טל בן סירהראש פינה02/06/2013קו עיון561

כן162/13/2/1              250כרםטפטוף0.50.5טל בן סירהראש פינה02/06/2013קו עיון561

כן163/13/2/1           8,450נשיריםטפטוף1313ניסים יטאחכחל02/06/2013קו עיון561

כן159/13/2/1         48,750נשיריםטפטוף7575קי פירות הגליל'גקי חדד'גספסופה02/06/2013קו עיון561

כן157/13/2/1         51,000כרם ייןטפטוף      340        340כרמי מירוןאברהם ויזןמירון02/06/2013דלתון5343

כן156/13/2/1         16,500כרם ייןטפטוף      110        110כרם חרישדבורה אדלרמירון02/06/2013דלתון534

כן166/13/2/1           7,950כרם ייןטפטוף        53          53יקב תבורמיכל אקרמןמירון16/06/2013דלתון534

כן155/13/2/1         15,000כרם ייןטפטוף      100        100עידו סירקיןצבעון02/06/2013קו זמר562

כן164/13/2/1       117,000נשיריםטפטוף      180        180יקוטי ישראלדובב09/06/2013קו זמר562

כן165/13/2/1         18,000כרם ייןטפטוף      120        120יקוטי ישראלדובב09/06/2013קו זמר562

כן170/13/2/1         13,000נשיריםטפטוף        20          20קי פירות הגליל'גקי חדד'גספסופה28/07/2013קו זמר562

כן171/13/2/1       162,500נשיריםטפטוף      250        250חוות מתיתיהויובל עוגניברעם08/09/2013קו זמר562

כן172/13/2/1           2,400כרם ייןטפטוף        16          16חוות מתיתיהויובל עוגניברעם08/09/2013קו זמר562

הסגרכן              650נשיריםטפטוף          3            3חוות מתיתיהויובל עוגניברעם08/09/2013קו זמר562

כן173/13/2/1         90,000כרם ייןטפטוף      600        600יקב כרמל מזרחיאורן שליףצ"רשל08/09/2013קו זמר562
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כן2/4//24/13 54,000         עגבניותטפטוף 90          90            מ"ש רא"גדעומרי רמוןרמת יוחנן06/01/2013דמון28

כן25/13/2/4 42,750         אבטיחטפטוף 285        285          מ"ש רא"גדעומרי רמוןרמת יוחנן06/01/2013דמון28

כן26/13/12/4 450              זיתטפטוף 3            3              מ"ש רא"גדעומרי רמוןרמת יוחנן06/01/2013דמון28

כן27/13/2/4 143,000       אפרסמוןטפטוף 220        220          מ"ש רא"גדעומרי רמוןרמת יוחנן06/01/2013דמון28

כן28/13/2/4 100,000       בצלטפטוף 200        200          מ"ש רא"גדעומרי רמוןרמת יוחנן06/01/2013דמון28

כן29/13/2/4 157,500       בוטניםקונוע 350        350          מ"ש רא"גדעומרי רמוןרמת יוחנן06/01/2013דמון28

כן 94,500         תירס לגרעיניםהתזה 270        270          מ"ש רא"גדעומרי רמוןרמת יוחנן06/01/2013דמון28

כן 236,000       כותנהטפטוף 590        590          מ"ש רא"גדעומרי רמוןרמת יוחנן06/01/2013דמון28

כן41/13/2/4 408,000       אבוקדוטפטוף 510        510          משק שידוד מורדכיכפר יובל06/01/2013דמון28

בוגרכן37/13/2/4 416,000       אבוקדוטפטוף 520        520          מאירקה רבידרגבה06/01/2013שומרת18

צעירכן38/13/2/4 152,500       אבוקדוטפטוף 305        305          מאירקה רבידרגבה06/01/2013שומרת18

בוגרכן39/13/2/4 48,000         פרדסטפטוף 60          60            מאירקה רבידרגבה06/01/2013שומרת18

צעירכן40/13/2/4 10,000         פרדסטפטוף 20          20            מאירקה רבידרגבה06/01/2013שומרת18

כן34/13/2/4 53,000         בננותטפטוף 53          53            י"חאור קורןיחיעם06/01/2013הקורן2178

כן35/13/2/4 304,000       אבוקדוטפטוף 380        380          י"חאור קורןיחיעם06/01/2013הקורן2178

כן36/13/2/4 18,200         אנונהטפטוף 28          28            י"חאור קורןיחיעם06/01/2013הקורן2178

כן20/13/2/4 170,000       בננותטפטוף 170        170          הלל מילרבית העמק06/01/2013בית העמק2179

כן21/13/2/4 680,000       אבוקדוטפטוף 850        850          הלל מילרבית העמק06/01/2013בית העמק2179

כן2/4'/22/13 40,000         י'ליצטפטוף 50          50            הלל מילרבית העמק06/01/2013בית העמק2179

כן30/13/2/4 411,000       בננותטפטוף 411        411          י"חאור קורןיחיעם06/01/2013געתון15

כן31/13/2/4 76,800         אבוקדוטפטוף 96          96            י"חאור קורןיחיעם06/01/2013געתון15

כן32/13/2/4 88,000         פרדסטפטוף 110        110          י"חאור קורןיחיעם06/01/2013געתון15

כן33/13/2/4 4,050           זיתטפטוף 27          27            י"חאור קורןיחיעם06/01/2013געתון15

כן2/4'/9/13 14,400         אבוקדוטפטוף 18          18            'בוב קטוביץראש הנקרה06/01/2013ראש הנקרה9

כן10/13/2/4 160,000       בננותטפטוף 160        160          'בוב קטוביץראש הנקרה06/01/2013ראש הנקרה9

כן11/13/2/4 240,000       פרדסטפטוף 300        300          'בוב קטוביץראש הנקרה06/01/2013ראש הנקרה9

שלומיכן5/13/2/4 79,000         בננותטפטוף 790        790          גולן ארגמןחניתה06/01/2013הקורן2178

שלומיכן6/13/2/4 572,800       אבוקדוטפטוף 716        716          גולן ארגמןחניתה06/01/2013הקורן2178

כן6/13/2/4 55,000         בננותטפטוף 55          55            גולן ארגמןחניתה06/01/2013חניתה10

כן12/13/2/4 750,000       בננותטפטוף 750        750          'יוסי מאירקביץמצובה06/01/2013שלומי7

כן13/13/2/4 123,500       רימוןטפטוף 190        190          'יוסי מאירקביץמצובה06/01/2013שלומי7

כן14/13/2/4 45,500         אפרסמוןטפטוף 70          70            'יוסי מאירקביץמצובה06/01/2013שלומי7

כן 208,000       אבוקדוטפטוף 260        260          'יוסי מאירקביץמצובה06/01/2013שלומי7

כן15/13/2/4 36,000         פרדסטפטוף 45          45            'יוסי מאירקביץמצובה06/01/2013שלומי7

כן2/13/2/4 360,000       אבוקדוטפטוף 450        450          שחר גולדברגאפק06/01/2013דמון28

כן3/13/2/4 120,000       פרדסטפטוף 150        150          שחר גולדברגאפק06/01/2013דמון28

כן4/13/2/4 97,500         אפרסמוןטפטוף 150        150          שחר גולדברגאפק06/01/2013דמון28

בוגרכן7/13/2/4 108,000       אבוקדוטפטוף 135        135          ינקוס'ן צ'גנס עמים06/01/2013שומרת18

צעירכן8/13/2/4 100,000       אבוקדוטפטוף 200        200          ינקוס'ן צ'גנס עמים06/01/2013שומרת18
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כן1/13/2/4 290,400       אבוקדוטפטוף 363        363          דוד גלברדאילון06/01/2013אילון2176

שלומיכן16/13/2/4 950,000       בננותטפטוף 950        950          דוד גלברדאילון06/01/2013הקורן2178

שלומיכן17/13/2/4 208,000       אבוקדוטפטוף 260        260          דוד גלברדאילון06/01/2013הקורן2178

שלומיכן2/4/'18/13 130,000       רימוןטפטוף 200        200          דוד גלברדאילון06/01/2013הקורן2178

כן23/13/2/4 320,000       אבוקדוטפטוף 400        400          יהודה שילהשבי ציון06/01/2013שומרת18

כן19/13/2/4 467,200       אבוקדוטפטוף 584        584          איתן קלנרשומרת06/01/2013שומרת18

געתוןכן51/13/2/4 239,200       רימוןטפטוף 368        368          ליאור שלמהעברון27/01/2013הקורן2178

געתוןכן52/13/2/4 649,600       אבוקדוטפטוף 812        812          ליאור שלמהעברון27/01/2013הקורן2178

געתוןכן2/4'/53/13 104,800       פרדסטפטוף 131        131          ליאור שלמהעברון27/01/2013הקורן2178

כן62/13/2/4 464,000       אבוקדוטפטוף 580        580          ה.ג.חיגאל פרציגשר הזיו27/01/2013הקורן2178

כן63/13/2/4 590,000       בננותטפטוף 590        590          ה.ג.חיגאל פרציגשר הזיו27/01/2013הקורן2178

כן64/13/2/4 60,200         אפרסמוןטפטוף 86          86            ה.ג.חיגאל פרציגשר הזיו27/01/2013הקורן2178

כן54/13/2/4 120,000       אבוקדוטפטוף 150        150          אריה קורןיסעור27/01/2013יסעור29

כן55/13/2/4 27,500         חימצהטפטוף 110        110          אריה קורןיסעור27/01/2013יסעור29

כן56/13/2/4 105,000       אפרסמוןטפטוף 150        150          אריה קורןיסעור27/01/2013יסעור29

קונועכן 232,000       תירס מספואטפטוף 395        395          אריה קורןיסעור27/01/2013יסעור29

קונועכן65/13/2/4 83,250         תירס מתוקטפטוף 185        185          אריה קורןיסעור03/03/2013יסעור29

כן59/13/2/4 200,000       אבוקדוטפטוף 250        250          גל שרסער27/01/2013הקורן2178

כן60/13/2/4 40,000         פומלוטפטוף 50          50            גל שרסער27/01/2013הקורן2178

כן61/13/2/4 32,000         אורטפטוף 40          40            גל שרסער27/01/2013הקורן2178

כן 224,000       תירס תחמיץהמטרה 560        560          גל שרסער27/01/2013הקורן2178

כן 63,000         כותנההמטרה 140        140          גל שרסער27/01/2013הקורן2178

כן 40,000         סורגוםהמטרה 100        100          גל שרסער27/01/2013הקורן2178

כן57/13/2/4 120,000       בננותטפטוף 120        120          גל שרסער27/01/2013סער14

כן58/13/2/4 236,000       אבוקדוטפטוף 295        295          גל שרסער27/01/2013סער14

כן47/13/2/4 400,000       בננותטפטוף 400        400          ברוך קטלבגעתון27/01/2013געתון15

כן48/13/2/4 520,000       אבוקדוטפטוף 650        650          ברוך קטלבגעתון27/01/2013געתון15

קונועכן49/13/2/4 35,000         אפרסמוןטפטוף 50          50            ברוך קטלבגעתון27/01/2013געתון15

כן50/13/2/4 40,000         פרדסטפטוף 50          50            ברוך קטלבגעתון27/01/2013געתון15

ללא קהלכן 2,000           יערטפטוף 40          40            ל"קקבוריס חנתיסל"קק27/01/2013אדמית30

ללא קהלכן 20,000         יערטפטוף 400        400          ל"קקבוריס חנתיסל"קק27/01/2013געתון15

כן41/13/2/4 48,000         אבוקדוטפטוף 60          60            מימי השיירהשמואל יערינתיב השיירה27/01/2013הקורן2178

כן42/13/2/4 5,200           סברסטפטוף 8            8              מימי השיירהשמואל יערינתיב השיירה27/01/2013הקורן2178

כן43/13/2/4 1,200           זיתטפטוף 8            8              מימי השיירהשמואל יערינתיב השיירה27/01/2013הקורן2178

כן44/13/2/4 12,000         בננותטפטוף 12          12            מימי השיירהשמואל יערינתיב השיירה27/01/2013הקורן2178

כן 16,250         רוסקוסטפטוף 25          25            מימי השיירהשמואל יערינתיב השיירה27/01/2013הקורן2178

כן45/13/2/4 70,000         בננותטפטוף 70          70            מימי השיירהשמואל יערינתיב השיירה27/01/2013געתון15

כן46/13/2/4 104,000       אבוקדוטפטוף 130        130          מימי השיירהשמואל יערינתיב השיירה27/01/2013געתון15

כן69/13/2/4 9,000           עגבניותטפטוף 15          15            אל וופאהאשם פאעורשעב03/03/2013דמון28
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קונועכן70/13/2/4 6,000           חסההתזה 10          10            אל וופאהאשם פאעורשעב03/03/2013דמון28

כן71/13/2/4 12,000         מלפפוןטפטוף 20          20            אל וופאהאשם פאעורשעב03/03/2013דמון28

כן72/13/2/4 12,000         תירס מתוקהתזה 30          30            אל וופאהאשם פאעורשעב03/03/2013דמון28

כן73/13/2/4 67,500         אבטיח ומלוןטפטוף 150        150          אל וופאהאשם פאעורשעב03/03/2013דמון28

כן74/13/2/4 5,000           זיתטפטוף 25          25            אל וופאהאשם פאעורשעב03/03/2013דמון28

כן17/13/2/4 400,000       אבוקדוטפטוף 500        500          איתן עציוןכברי03/03/2013הקורן2178

כן18/13/2/4 576,000       בננותטפטוף 480        480          איתן עציוןכברי03/03/2013הקורן2178

כן81/13/2/4 55,000         זיתטפטוף 275        275          ל"ש אש"גדיצחק כהןלוחמי הגטאות03/03/2013שומרת18

התזהכן 140,000       כותנהטפטוף 350        350          ל"ש אש"גדיצחק כהןלוחמי הגטאות03/03/2013שומרת18

קונועכן 640,000       תירס תחמיץטפטוף 1,600     1,600       ל"ש אש"גדיצחק כהןלוחמי הגטאות03/03/2013שומרת18

כן80/13/2/4 60,000         זיתטפטוף 300        300          ל"ש אש"גדיצחק כהןלוחמי הגטאות03/03/2013לוחמי הגטאות19

קונועכן 200,000       כותנהטפטוף 500        500          ל"ש אש"גדיצחק כהןלוחמי הגטאות03/03/2013לוחמי הגטאות19

קונועכן 360,000       תירס תחמיץטפטוף 900        900          ל"ש אש"גדיצחק כהןלוחמי הגטאות03/03/2013לוחמי הגטאות19

כן67/13/2/4 56,000         אבוקדוטפטוף 70          70            קפלן זוהר מטעיםצביקה אבידורגדרה03/03/2013דמון28

כן68/13/2/4 136,500       אפרסמוןטפטוף 210        210          קפלן זוהר מטעיםצביקה אבידורגדרה03/03/2013דמון28

כן66/13/2/4 355,200       אבוקדוטפטוף 444        444          אליעזר קינןפרוד03/03/2013דמון28

כן77/13/2/4 96,000         זיתטפטוף 480        480          חקלאי יודפתגל לוייודפת03/03/2013מנדא104

כן 90,000         פקעות כלניתהתזה 180        180          חקלאי יודפתגל לוייודפת03/03/2013מנדא104

כן 40,000         סורגוםקונוע 100        100          חקלאי יודפתגל לוייודפת03/03/2013מנדא104

כן 56,000         תירס תחמיץזילוף 140        140          חקלאי יודפתגל לוייודפת03/03/2013מנדא104

כן75/13/2/4 340,800       אבוקדוטפטוף 426        426          חקלאי יודפתגל לוייודפת03/03/2013כרמיאל26

כן 140,000       תירס תחמיץטפטוף 350        350          חקלאי יודפתגל לוייודפת03/03/2013כרמיאל26

כן76/13/2/4 27,500         חימצהטפטוף 110        110          חקלאי יודפתגל לוייודפת03/03/2013כרמיאל26

כן 160,000       בצלי נרקיסהמטרה 400        400          חקלאי יודפתגל לוייודפת03/03/2013כרמיאל26

כן 140,000       פקעות כלניתהתזה 350        350          חקלאי יודפתגל לוייודפת03/03/2013כרמיאל26

כן 12,000         לאוקויוםהמטרה 30          30            חקלאי יודפתגל לוייודפת03/03/2013כרמיאל26

כן 190,000       תירס תחמיץטפטוף 475        475          ב"ש רג"גדאולי שרוןרגבה03/03/2013שומרת18

כן 64,000         כותנהטפטוף 160        160          ב"ש רג"גדאולי שרוןרגבה03/03/2013שומרת18

כן78/13/2/4 148,500       תירס מתוקטפטוף 330        330          ב"ש רג"גדאולי שרוןרגבה03/03/2013שומרת18

כן79/13/2/4 50,000         חימצהטפטוף 200        200          ב"ש רג"גדאולי שרוןרגבה03/03/2013שומרת18

כן 360,000       תירס תחמיץקונוע 900        900          ב"ש רג"גדאולי שרוןרגבה03/03/2013בית העמק2189

כן46/13/2/4 560,000       אבוקדוטפטוף 700        700          צביקה שריגלוחמי הגטאות03/03/2013לוחמי הגטאות19

כן67/13/2/4 25,000         אבטיחטפטוף 50          50            חקלאי יודפתגל לוייודפת17/03/2013דמון28

כן69/13/2/4 8,000           אבוקדוטפטוף 20          20            ביאליק סולימאניעבדון17/03/2013הקורן2178

כן68/13/2/4 30,000         חימצהטפטוף 120        120          'יוסי מאירקביץמצובה17/03/2013שלומי7

כן66/13/2/4 149,500       רימוןטפטוף 230        230          אריה קורןיסעור17/03/2013יסעור29

כן76/13/2/4 384,000       אבוקדוטפטוף 480        480          עמי זינגרכפר מסריק24/03/2013כפר מסריק602

כן73/13/2/4 31,500         תירס מתוקטפטוף 70          70            אבי חצרוניכפר מסריק24/03/2013דמון28

כן74/13/2/4 180,000       בוטניםקונוע 300        300          אבי חצרוניכפר מסריק24/03/2013דמון28
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כן75/13/2/4 180,000       כותנהטפטוף 450        450          אבי חצרוניכפר מסריק24/03/2013דמון28

כן 360,000       כותנהטפטוף 900        900          אבי חצרוניכפר מסריק24/03/2013כפר מסריק602

כן 488,000       תירס מספואקונוע 1,220     1,220       אבי חצרוניכפר מסריק24/03/2013כפר מסריק602

כן 68,000         סורגוםקונוע 170        170          אבי חצרוניכפר מסריק24/03/2013כפר מסריק602

כן82/13/2/4 55,000         חימצהטפטוף 200        200          אבי חצרוניכפר מסריק24/03/2013כפר מסריק602

כן 88,000         כותנהטפטוף 220        220          יהודה ענתביכישור24/03/2013כפר מסריק602

כן 172,000       תירס מספואקונוע 430        430          יהודה ענתביכישור24/03/2013כפר מסריק602

כן70/13/2/4 35,000         חימצהטפטוף 140        140          יהודה ענתביכישור24/03/2013כפר מסריק602

כן71/13/2/4 440,000       אבוקדוטפטוף 550        550          עזרא אידלמןעין המפרץ24/03/2013שומרת18

כן72/13/2/4 280,000       פרדסטפטוף 350        350          עזרא אידלמןעין המפרץ24/03/2013שומרת18

כן 12,000         תירס תחמיץטפטוף 300        300          בני מורדעין המפרץ02/04/2013עין המפרץ2092

כן81/13/2/4 67,500         חמניותטפטוף 270        270          חקלאות אפקיוסי בהטאפק24/03/2013אפק25

כן 504,400       תירס תחמיץקונוע 1,261     1,261       חקלאות אפקיוסי בהטאפק24/03/2013אפק25

כן 577,200       כותנהקונוע 1,443     1,443       חקלאות אפקיוסי בהטאפק24/03/2013אפק25

סידלסכן79/13/2/4 175,000       אבטיחטפטוף 350        350          חקלאות אפקיוסי בהטאפק24/03/2013דמון28

כן80/13/2/4 60,000         בוטניםטפטוף 100        100          חקלאות אפקיוסי בהטאפק24/03/2013דמון28

כן 120,000       תירס תחמיץטפטוף 300        300          חקלאות אפקיוסי בהטאפק24/03/2013דמון28

כן 140,000       תירס תחמיץטפטוף 350        350          יוסי שספיאחיהוד24/03/2013דמון28

כן77/13/2/4 30,000         זיתטפטוף 120        120          יוסי שספיאחיהוד24/03/2013דמון28

כן 4,000           נויטפטוף 10          10            רפאלזאב מעוזמכון לשם28/04/2013קומפקטי

כן 6,000           סרקהמטרה 70          70            רפאלזאב מעוזמכון לשם28/04/2013קומפקטי

דביר גרוסשומרת29/05/2013שומרת18
ח אבוקדו "אגש

שומרת
כן85/13/2/4 180,000       אבוקדוטפטוף 600        600          

כן87/13/2/4 112,000       אבוקדוטפטוף 140        140          עמירם חתןשתולה16/06/2013שומרת18

כן86/13/2/4 97,500         נשיריםטפטוף 150        150          ביכורח שדהאורן ברביאדמית16/06/2013אדמית2175

כן93/13/2/4 12,500         זיתטפטוף 50          50            חזי אדמוניעמקא14/07/2013שומרת18

כן94/13/2/4 160,000       אבוקדוטפטוף 200        200          חזי אדמוניעמקא14/07/2013שומרת18

כן89/13/2/4 87,200         הדריםטפטוף 109        109          יצחק שוסטרמןלימן14/07/2013הקורן2178

כן90/13/2/4 14,000         זיתטפטוף 56          56            יצחק שוסטרמןלימן14/07/2013הקורן2178

כן91/13/2/4 168,000       בננותטפטוף 140        140          יצחק שוסטרמןלימן14/07/2013הקורן2178

כן92/13/2/4 3,250           פקאןטפטוף 5            5              יצחק שוסטרמןלימן14/07/2013הקורן2178

כן83/13/2/4 73,600         אבוקדוטפטוף 92          92            מ.חווה אזורית גנועם יחיאלייד נתן05/05/2013שומרת18

כן84/13/2/4 44,800         פרדסטפטוף 56          56            מ.חווה אזורית גנועם יחיאלייד נתן05/05/2013שומרת18

כן95/13/2/4 450              זיתטפטוף 3            3              חושאן עראףכפר מנדא18/08/2013מנדא104

כן96/13/2/4 5,000           נשיריםטפטוף 10          10            חושאן עראףכפר מנדא18/08/2013מנדא104

כן 25,000         עצי נויטפטוף 50          50            חושאן עראףכפר מנדא18/08/2013מנדא104

כן 8,000           דשאהמטרה 10          10            חושאן עראףכפר מנדא18/08/2013מנדא104
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מערכתכן1/13/2/2           88,600זיתטפטוף      443         443עלי בארגלעד קרמריבנאל10/03/2013שדה אילן521

מערכתכן2/13/2/2         362,000תמרטפטוף      362         362עלי בארגלעד קרמריבנאל10/03/2013שדה אילן521

מערכתכן3/13/2/2           91,000שקדטפטוף      140         140עלי בארגלעד קרמריבנאל10/03/2013שדה אילן521

מערכתכן4/13/2/2 8,000             מנגוטפטוף 10          10            עלי בארגלעד קרמריבנאל10/03/2013שדה אילן521

מערכתכן5/13/2/2 108,000         הדריםטפטוף 135        135          עלי בארגלעד קרמריבנאל10/03/2013שדה אילן521

מערכתכן 18,000           מספואהמטרה 40          40            עלי בארגלעד קרמריבנאל10/03/2013שדה אילן521

  כן10/13/2/2 46,400           מנגוטפטוף 58          58            אלונה גורןלבנים10/03/2013לבנים535

כן11/13/2/2 3,200             זיתטפטוף 16          16            אלונה גורןלבנים10/03/2013לבנים535

כן6/13/2/2 192,000         אבוקדוטפטוף 240        240          נתי אייזיקחוקוק10/03/2013לבנים535

כן7/13/2/2 176,000         מנגוטפטוף 220        220          נתי אייזיקחוקוק10/03/2013לבנים535

כן8/13/2/2 110,000         בננותטפטוף 110        110          נתי אייזיקחוקוק10/03/2013לבנים535

כן9/13/2/2 30,000           זיתטפטוף 150        150          נתי אייזיקחוקוק10/03/2013לבנים535

כן12/13/2/2           18,900י'ליצטפטוף        27           27שבתאי חכיםכפר חיטים07/04/2013כפר חיטים526

כן13/13/2/2           48,000אבוקדוטפטוף        60           60שבתאי חכיםכפר חיטים07/04/2013כפר חיטים526

כן14/13/2/2           72,000הדריםטפטוף        90           90שבתאי חכיםכפר חיטים07/04/2013כפר חיטים526

כן15/13/2/2           40,000מנגוטפטוף        50           50שבתאי חכיםכפר חיטים07/04/2013כפר חיטים526

'שלב בכן           25,000בצל זרעיםטפטוף        50           50שבתאי חכיםכפר חיטים07/04/2013כפר חיטים526

כן         136,500תירס תחמיץטפטוף      390         390שבתאי חכיםכפר חיטים07/04/2013כפר חיטים526

עד פריחהכן16/13/2/2           33,000אבטיח לגרעיניםטפטוף      220         220שבתאי חכיםכפר חיטים07/04/2013כפר חיטים526

כן23/13/2/2         273,000תפוחטפטוף      420         420מי גולןרמי לנריונתן07/04/2013דינור2037

כן24/13/2/2           32,500אגסטפטוף        50           50מי גולןרמי לנריונתן07/04/2013דינור2037

כן20/13/2/2         155,000זיתטפטוף      620         620מי גולןרמי לנר07/04/2013מיצר523

כן21/13/2/2         262,600שקדטפטוף      404         404מי גולןרמי לנר07/04/2013מיצר523

כן22/13/2/2             8,000פרדסטפטוף        10           10מי גולןרמי לנר07/04/2013מיצר523

כן         159,950תירס תחמיץקונוע      457         457מי גולןרמי לנר07/04/2013מיצר523

כן17/13/2/2         176,000תמרטפטוף      220         220מיכאל ואן רלטה07/04/2013רמות527

כן18/13/2/2           44,000פרדסטפטוף        55           55מיכאל ואן רלטה07/04/2013רמות527

כן19/13/2/2           16,800מנגוטפטוף        21           21מיכאל ואן רלטה07/04/2013רמות527

מערכתכן26/13/2/2      1,106,250זיתטפטוף   4,425      4,425מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן27/13/2/2      2,150,850שקדטפטוף   3,309      3,309מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן28/13/2/2         112,800מנגוטפטוף      141         141מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן29/13/2/2         128,750חמניותטפטוף      515         515מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן30/13/2/2         185,000חימצהטפטוף      740         740מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן31/13/2/2           14,400אבוקדוטפטוף        18           18מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן32/13/2/2         225,000כרם ייןטפטוף      900         900מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן33/13/2/2           40,000כרם מאכלטפטוף        80           80מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן34/13/2/2           81,250תאנהטפטוף      125         125מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן35/13/2/2         130,000רימוןטפטוף      200         200מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן36/13/2/2         256,000פרדסטפטוף      320         320מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

10 נפת טבריה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת   היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
ארגון , אגודה)

(ועוד

 השטח 
המבוקש 
בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה 
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלתה
יתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

מערכתכן37/13/2/2           25,000תירס פופקורןטפטוף      100         100מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן38/13/2/2           11,700שזיףטפטוף        18           18מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן39/13/2/2             6,500נקטרינהטפטוף        10           10מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן40/13/2/2           11,050משמשטפטוף        17           17מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן41/13/2/2           35,000תמרטפטוף        35           35מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן42/13/2/2           36,000תירס מתוקטפטוף        90           90מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן43/13/2/2           93,750אבטיח לגרעיניםטפטוף      625         625מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן           17,500פאולוניהטפטוף        25           25מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן             6,000פרוטאותטפטוף        10           10מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן           40,000כותנהטפטוף      100         100מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן           42,700דקלטפטוף        61           61מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן           31,500אקליפטוסטפטוף        45           45מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן         315,200תירס תחמיץטפטוף      788         788מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן           40,000חמניותטפטוף      160         160מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן         218,250בצל זרעיםטפטוף      485         485מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן           24,000סטריההמטרה        60           60מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן           30,000תלתןהמטרה        60           60מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן           36,800זוןהמטרה        92           92מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן           33,600דוחן ענקהמטרה        84           84מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן             5,000רודוסהמטרה        10           10מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן         270,000קיקיוןטפטוף      600         600מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן             2,500קנולהטפטוף          5             5מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן           20,000סורגוםהמטרה        50           50מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

מערכתכן         100,000אספסתהמטרה      100         100מי גתיפת דוד21/04/2013שדה אילן521

כן44/13/2/2         112,000מנגוטפטוף      140         140מימי אלמגוריורם אפשטייןאמנון02/06/2013אמנון528

כן45/13/2/2         390,000שקדטפטוף      600         600רוני רוזנצוייגלביא23/06/2013פוריה516

כן46/13/2/2           80,000פרדסטפטוף      100         100רוני רוזנצוייגלביא23/06/2013פוריה516

כן47/13/2/2           25,000חומוסהמטרה      100         100רוני רוזנצוייגלביא23/06/2013פוריה516

כן48/13/2/2           25,000חמניותטפטוף      100         100רוני רוזנצוייגלביא23/06/2013פוריה516

כן           70,000סיטריההמטרה      200         200רוני רוזנצוייגלביא23/06/2013פוריה516

כן           42,000תירס תחמיץהמטרה      120         120רוני רוזנצוייגלביא10/07/2013לביא517

מערכתכן51/13/2/2           10,000זיתטפטוף        40           40יפת דוד14/07/2013שדה אילן521

מערכתכן52/13/2/2           24,000פרדסטפטוף        30           30יפת דוד14/07/2013שדה אילן521

כן49/13/2/2         216,000מנגוטפטוף      270         270דוד כמיסהכלנית14/07/2013קודריה532

כן50/13/2/2           13,000רימוןטפטוף        20           20דוד כמיסהכלנית14/07/2013קודריה532

לולב נויכן53/13/2/2           47,500דקלטפטוף        73           73מי גתיפת דוד18/08/2013שדה אילן521
כן55/13/2/2                500זיתטפטוף          1             1תחנת דלק סטארסביח אבראהיםדבוריה01/09/2013קומפקטי

כן                500עצי נויטפטוף          1             1סונול נתניה01/09/2013קומפקטי
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כן 135,000       תירס מספואקונוע 270       270         משה כהןשער העמקים07/08/2013שער העמקים34

כן592 108,000       אבטיח גרעיניםטפטוף 240       240         משה כהןשער העמקים07/08/2013שער העמקים34

כן593 125,000       תירס מתוקטפטוף 250       250         משה כהןשער העמקים07/08/2013שער העמקים34

כן 330,000       כותנהטפטוף 600       600         אלון פלדהזורע1016/09/2013בריכה 37

כן 260,000       תירס מספואטפטוף 520       520         אלון פלדהזורע1016/09/2013בריכה 37

כן 175,000       כותנהטפטוף 350       350         רועי ברקןגבת17/07/2013גבת א40

כן 207,000       כותנהטפטוף 460       460         רועי ברקןגבת17/07/2013גבת א40

כן 140,000       חימצהטפטוף 560       560         גיורא סלעיפעת21/04/2013יפעת א42

כן 121,000       כותנהטפטוף 220       220         גיורא סלעיפעת21/04/2013יפעת א42

כן 71,500         כותנהטפטוף 130       130         גיורא סלעיפעת21/04/2013יפעת א42

כן 108,000       כותנהטפטוף 240       240         לב עמי בשןיוקנעם המושבה21/03/2013יקנעם א43

כן800 27,000         אבטיח מלליטפטוף 150       150         לב עמי בשןיוקנעם המושבה21/03/2013יקנעם א43

כן848 70,000         תירס תעשיהטפטוף 200       200         ש העמק"גדרועי ברקןגבת11/04/2013שריד טרבנה49

כן 150,000       כותנהטפטוף 300       300         ש העמק"גדרועי ברקןגבת17/07/2013שריד טרבנה49

כן 80,000         חמניותטפטוף 320       320         חגי נירכפר החורש21/04/2013גינגר משותף57

כן 32,000         חיטהקונוע 800       800         חגי נירכפר החורש21/04/2013גינגר משותף57

כן 220,000       תירס תחמיץקונוע 440       440         חגי נירכפר החורש21/04/2013גינגר משותף57

כן 75,000         אבטיח מלליטפטוף 500       150         ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013בלפוריה61

כן 150,000       תירסטפטוף 300       500         ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013בלפוריה61

כן 87,000         חימצהטפטוף 580       580         לב עמי בשןיוקנעם המושבה21/03/2013יקנעם ג64

כן 477,000       תירס מספואקונוע 1,060    1,060     לב עמי בשןיוקנעם המושבה21/03/2013יקנעם ג64

כן 78,000         חמניותטפטוף 325       325         ש העמק"גדרועי ברקןגבת17/07/2013שריד בית75

כן483 175,000       זיתיםטפטוף 350       350         גלי טלמגידו14/02/2013מגידו ב78

כן484 192,000       תירס תחמיץטפטוף 320       320         גלי טלמגידו14/02/2013מגידו ב78

כן 600,000       כותנהטפטוף 1,200    1,200     חגי נירמזרע07/08/2013מזרע ב81

כן904 136,000       אבטיח מלליטפטוף 340       340         חגי נירמזרע07/08/2013מזרע ב81

כן 22,500         חיטהקונוע 150       150         חגי נירמזרע07/08/2013מזרע ב81

כן1073 380              פרדסטפטוף 19         19           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1073 3,400           פרדסטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1073 3,600           פרדסטפטוף 18         18           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1073 17,000         פרדסטפטוף 34         34           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1073 3,900           פרדסטפטוף 13         13           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1073 7,800           פרדסטפטוף 26         26           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1073 5,400           פרדסטפטוף 18         18           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1073 4,800           פרדסטפטוף 16         16           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1073 4,800           פרדסטפטוף 16         16           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1073 4,800           פרדסטפטוף 16         16           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84
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כן1073 8,400           פרדסטפטוף 14         14           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 9,000           דשאהמטרה 9           9             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 37,000         דשאהמטרה 37         37           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 16,000         דשאהמטרה 16         16           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 10,000         דשאהמטרה 10         10           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 1,000           דשאהמטרה 1           1             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 3,000           דשאהמטרה 3           3             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 15,500         דשאהמטרה 16         16           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 7,000           דשאהמטרה 7           7             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 35,000         דשאהמטרה 35         35           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 21,000         דשאהמטרה 21         21           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 8,000           דשאהמטרה 8           8             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 33,000         דשאהמטרה 33         33           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 39,000         דשאהמטרה 39         39           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 22,000         דשאהמטרה 22         22           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 33,000         דשאהמטרה 33         33           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 25,000         דשאהמטרה 25         25           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 8,000           דשאהמטרה 8           8             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 32,000         דשאהמטרה 32         32           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 25,000         דשאהמטרה 25         25           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן 18,000         דשאהמטרה 18         18           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1074 9,300           שקדיםטפטוף 31         31           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1074 7,500           שקדיםטפטוף 25         25           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1074 7,500           שקדיםטפטוף 25         25           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1074 6,600           שקדיםטפטוף 22         22           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1074 6,000           שקדיםטפטוף 20         20           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1074 5,100           שקדיםטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1075 11,500         זיתיםטפטוף 23         23           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1075 7,500           זיתיםטפטוף 15         15           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

כן1075 10,000         זיתיםטפטוף 20         20           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ג84

חלקה אלא 3,000           פרדסטפטוף 10         10           תל עדגיורא שמרוןתל עדשיםתל עדשים ג84

כן982 180,000       זיתיםטפטוף 400       400         רועי ברקןגבת02/06/2013גבת ד87

כן983 81,000         זיתיםטפטוף 180       180         רועי ברקןגבת02/06/2013גבת ד87

כן984 112,500       זיתיםטפטוף 250       250         רועי ברקןגבת02/06/2013גבת ד87

כן985 49,500         זיתיםטפטוף 110       110         רועי ברקןגבת02/06/2013גבת ד87

88
גבעת עוז 

(תל קדש)'ד
כן418 36,000         פרדסטפטוף 360       360         עופר דרוריגבעת עוז27/01/2013
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כן 218,750       שקדיםטפטוף 625       625         חגי כהןכפר החורש14/02/2013נחל צבי90

כן 8,000           זיתיםטפטוף 80         80           חגי כהןכפר החורש14/02/2013נחל צבי90

כן 126,000       פרדסטפטוף 210       210         חגי כהןכפר החורש14/02/2013נחל צבי90

כן 30,000         חימצהטפטוף 150       150         חגי כהןכפר החורש14/02/2013נחל צבי90

כן 308,000       כותנהטפטוף 560       560         גיורא סלעיפעת21/04/2013יפעת ב94

כן 140,000       שקדיםטפטוף טמון 280       280         עובד יביןרם און14/04/2013מושב-רם און97

כן 80,000         תירס תחמיץקונוע 160       160         עובד יביןרם און14/04/2013מושב-רם און97

כן 100,000       תירס תחמיץקונוע 200       200         עובד יביןרם און14/04/2013מושב-רם און97

כן423 190,000       פרדסטפטוף 380       380         יצחק קליגראלונים05/02/2013מעלה קישון99

כן 72,000         כותנהטפטוף 180       180         יצחק קליגראלונים05/02/2013מעלה קישון99

כן424 50,000         תירסטפטוף 200       200         יצחק קליגראלונים05/02/2013מעלה קישון99

כן 99,000         כותנהטפטוף 220       220         יצחק קליגראלונים05/02/2013מעלה קישון99

כן425 40,000         אבטיח מלליטפטוף 200       200         יצחק קליגראלונים05/02/2013מעלה קישון99

שיווק טריכן459 30,000         פרדסטפטוף 60         60           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

תעשיהכן460 20,000         ירקות תעשיהטפטוף 50         50           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן461 26,000         משתלהטפטוף 65         65           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן 22,000         מספואטפטוף 110       110         ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן 2,250           פקאןטפטוף 5           5             ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן462 18,000         פרדסטפטוף 40         40           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן463 31,500         ירקות לתעשיהטפטוף 70         70           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן 54,000         משתלהטפטוף 135       135         ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן464 2,000           זיתיםטפטוף 10         10           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן 24,000         משתלת פרחיםטפטוף 60         60           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן465 48,000         ירקות תעשיהטפטוף 120       120         ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן466 4,500           זיתיםטפטוף 15         15           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן467 80,000         פרדסטפטוף 160       160         ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן468 115,000       ירקות לתעשיהטפטוף 230       230         ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן469 6,000           זיתיםטפטוף 20         20           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן 120,000       משתלותטפטוף 300       300         ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן470 22,500         ירקותטפטוף 50         50           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן 24,000         משתלותטפטוף 60         60           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן471 6,000           זיתיםטפטוף 20         20           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן472 9,000           חומוסטפטוף 30         30           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן 15,000         סורגוםטפטוף 60         60           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן473 18,000         ברוקליטפטוף 60         60           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן474 24,000         שעועיתטפטוף 60         60           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן455 6,250           זיתיםטפטוף 25         25           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99
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כן 2,000           משתלת עצי נויטפטוף 10         10           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן456 6,800           חומס לזרעיםטפטוף 17         17           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן457 18,000         ירקות, חסהטפטוף/המטרה 45         45           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן458 6,000           חומוס לזרעיםטפטוף 15         15           ציפורי משהבית שערים10/02/2013מעלה קישון99

כן501 40,000         חימצהטפטוף 200       200         דן שומןבית שערים24/02/2013מעלה קישון99

כן502 20,000         אבטיח גרעיניםטפטוף 100       100         דן שומןבית שערים24/02/2013מעלה קישון99

כן503 50,000         כרוביתטפטוף 200       200         דן שומןבית שערים24/02/2013מעלה קישון99

כן 150,000       תירס מספואטפטוף 250       250         זוהר פורמןגינגר14/02/2013מעלה קישון99

כן486 40,000         מלוןטפטוף 160       160         זוהר פורמןגינגר14/02/2013מעלה קישון99

כן487 320,000       שקדים+פרדסמתזים+טפטוף 400       400         זוהר פורמןגינגר14/02/2013מעלה קישון99

כן519 210,000       עגבניותטפטוף 350       350         זוהר פורמןגינגר10/03/2013מעלה קישון99

כן520 31,500         אפונהקונוע 210       210         זוהר פורמןגינגר10/03/2013מעלה קישון99

כן496 22,500         אבטיח לגרעיניםקונוע 150       150         חגי כהןכפר החורש14/02/2013מעלה קישון99

כן 108,000       חימצהטפטוף 360       360         גלי טלמגידו14/02/2013מעלה קישון99

כן476 105,000       בוטניםהמטרה 210       210         גלי טלמגידו14/02/2013מעלה קישון99

כן477 180,000       בצלטפטוף 300       300         גלי טלמגידו14/02/2013מעלה קישון99

כן478 40,000         שוםהמטרה 100       100         גלי טלמגידו14/02/2013מעלה קישון99

כן 60,000         קיקיוןטפטוף 120       120         גלי טלמגידו14/02/2013מעלה קישון99

כן479 60,000         אפונההמטרה 300       300         גלי טלמגידו14/02/2013מעלה קישון99

כן480 96,000         גזרהמטרה 160       160         גלי טלמגידו14/02/2013מעלה קישון99

כן481 120,000       כרובהמטרה, טפטוף 200       200         גלי טלמגידו14/02/2013מעלה קישון99

גידול שניכן482 360,000       תירסטפטוף 600       600         גלי טלמגידו14/02/2013מעלה קישון99

כן515 3,000           כרוביתקונוע 60         60           ש יפעת"גדגיורא סלעיפעת24/02/2013מעלה קישון99

כן516 8,000           ברוקליקונוע 80         80           ש יפעת"גדגיורא סלעיפעת24/02/2013מעלה קישון99

כן517 120,000       פרדסטפטוף 400       400         ש יפעת"גדגיורא סלעיפעת24/02/2013מעלה קישון99

כן518 20,000         אפונהקונוע 400       400         ש יפעת"גדגיורא סלעיפעת24/02/2013מעלה קישון99

כן505 132,500       שקדיםטפטוף 265       265         אריה שגיארמת השופט24/02/2013מעלה קישון99

כן506 16,200         אפונההמטרה 270       270         ש העמק"גדרועי ברקןגבת24/02/2013מעלה קישון99

כן507 10,200         אפונהקונוע 170       170         ש העמק"גדרועי ברקןגבת24/02/2013מעלה קישון99

כן508 28,200         אפונהקונוע 470       470         ש העמק"גדרועי ברקןגבת24/02/2013מעלה קישון99

כן509 15,600         אפונהקונוע 260       260         ש העמק"גדרועי ברקןגבת24/02/2013מעלה קישון99

כן510 50,000         בצלקונוע 200       200         ש העמק"גדרועי ברקןגבת24/02/2013מעלה קישון99

כן511 47,500         בצלהמטרה 190       190         ש העמק"גדרועי ברקןגבת24/02/2013מעלה קישון99

כן512 10,000         בצלהמטרה 40         40           ש העמק"גדרועי ברקןגבת24/02/2013מעלה קישון99

כן513 36,000         שוםקונוע 200       200         ש העמק"גדרועי ברקןגבת24/02/2013מעלה קישון99

כן514 33,000         רוזמריןטפטוף 55         55           ש העמק"גדרועי ברקןגבת24/02/2013מעלה קישון99
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עבד אלחליל אטרשדבוריה10/03/2013מעלה קישון99
אגודת המים 

אלהדף דבוריה
כן521 40,000         זיתיםטפטוף 80         80           

עבד אלחליל אטרשדבוריה10/03/2013מעלה קישון99
אגודת המים 

אלהדף דבוריה
כן522 30,000         ורדיםטפטוף 60         60           

עבד אלחליל אטרשדבוריה10/03/2013מעלה קישון99
אגודת המים 

אלהדף דבוריה
כן523 30,000         שקדיםטפטוף 50         50           

עבד אלחליל אטרשדבוריה10/03/2013מעלה קישון99
אגודת המים 

אלהדף דבוריה
כן524 50,000         ירקותטפטוף 100       100         

חלילה סלים ראוףיפיע10/03/2013מעלה קישון99
אגודת אל בושררה 

יפיע
כן 275,000       תחמיץטפטוף 500       500         

חלילה סלים ראוףיפיע10/03/2013מעלה קישון99
אגודת אל בושררה 

יפיע
כן527 125,000       ירקותטפטוף 250       250         

חלילה סלים ראוףיפיע10/03/2013מעלה קישון99
אגודת אל בושררה 

יפיע
כן526 20,000         שקדיםטפטוף 100       100         

חלילה סלים ראוףיפיע10/03/2013מעלה קישון99
אגודת אל בושררה 

יפיע
כן526 30,000         זיתיםטפטוף 150       150         

כן488 56,000         זיתיםטפטוף טמון 140       140         צור עלםמשמר העמק14/02/2013מעלה קישון99

כן489 25,500         זיתיםטפטוף טמון 85         85           צור עלםמשמר העמק14/02/2013מעלה קישון99

כן490 81,000         שקדיםטפטוף טמון 150       150         צור עלםמשמר העמק14/02/2013מעלה קישון99

כן491 140,400       שקדיםטפטוף טמון 260       260         צור עלםמשמר העמק14/02/2013מעלה קישון99

כן594 22,500         אבטיח מלליטפטוף 150       150         שמעון עקרימדרך עוז21/03/2013מעלה קישון99

כן595 22,500         אבטיח מלליטפטוף 150       150         שמעון עקרימדרך עוז21/03/2013מעלה קישון99

כן596 70,000         תירס מספואטפטוף 200       200         שמעון עקרימדרך עוז21/03/2013מעלה קישון99

כן597 122,500       תירס מספואטפטוף 350       350         שמעון עקרימדרך עוז21/03/2013מעלה קישון99

כן598 103,250       תירס מספואטפטוף 295       295         שמעון עקרימדרך עוז21/03/2013מעלה קישון99

כן599 75,000         אבטיח מלליטפטוף 300       300         שמעון עקרימדרך עוז21/03/2013מעלה קישון99

כן600 62,500         חמניותטפטוף 250       250         שמעון עקרימדרך עוז21/03/2013מעלה קישון99

כן601 77,000         עגבניותטפטוף 220       220         שמעון עקרימדרך עוז21/03/2013מעלה קישון99

כן801 69,000         תירסטפטוף 230       230         יהודה פינסקרהיוגב24/03/2013מעלה קישון99

כן802 48,000         עגבניותטפטוף 160       160         יהודה פינסקרהיוגב24/03/2013מעלה קישון99

כן803 59,500         חומוסטפטוף 170       170         יהודה פינסקרהיוגב24/03/2013מעלה קישון99

כן804 18,000         אבטיחטפטוף 120       120         יהודה פינסקרהיוגב24/03/2013מעלה קישון99

כן845 26,400         כרםטפטוף 176       176         אריה דוידאלוני אבא11/04/2013מעלה קישון99

כן846 30,000         פרדסטפטוף 100       100         אריה דוידאלוני אבא11/04/2013מעלה קישון99

כן 202,000       תירס תחמיץטפטוף 505       505         אריה דוידאלוני אבא11/04/2013מעלה קישון99

תיאו להברשות הניקוז11/04/2013מעלה קישון99
רשות הניקוז ירדן 

דרומי
כן 16,000         עצי נויטפטוף טמון 40         40           
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ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן881 45,000         עגבניותטפטוף 90         90           

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן882 80,000         עגבניותטפטוף 160       160         

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן883 60,000         עגבניותטפטוף 120       120         

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן884 80,000         עגבניותטפטוף 160       160         

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן885 42,000         בצלקונוע 140       140         

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן886 48,000         בצלקונוע 160       160         

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן887 55,000         בצלטפטוף 110       110         

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן888 30,000         בצלטפטוף 60         60           

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן889 15,000         בצלטפטוף 50         50           

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן890 24,000         בצלצליםהמטרה 80         80           

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן891 12,000         בצלצליםהמטרה 40         40           

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן892 78,000         אבטיחטפטוף 130       130         

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן893 31,500         אבטיח מלליטפטוף 70         70           

ניב טוברידברת21/04/2013מעלה קישון99
אגודה חקלאית 

דברת
כן894 42,000         תירס מתוקטפטוף 140       140         

כן900 127,500       עגבניותטפטוף 255       255         חגי נירמזרע08/07/2013מעלה קישון99

כן901 36,000         אפונהקונוע 240       240         חגי נירמזרע08/07/2013מעלה קישון99

כן902 342,000       תירסקונוע 855       855         חגי נירמזרע08/07/2013מעלה קישון99

כן 150,000       פרדסטפטוף 250       250         אלון פלדהזורע05/05/2013מעלה קישון99

כן969 24,000         חמניותטפטוף 80         80           אגודת אלצ קשתאורון רב טלאלצ קשת02/06/2013מעלה קישון99

כן970 70,000         שעועיתקונוע 280       280         אגודת אלצ קשתאורון רבטלאלצ קשת02/06/2013מעלה קישון99

כן971 40,000         מלליטפטוף 400       400         אגודת אלצ קשתאורון רבטלאלצ קשת02/06/2013מעלה קישון99

כן 87,000         קיקיוןטפטוף 348       348         אגודת אלצ קשתאורון רבטלאלצ קשת02/06/2013מעלה קישון99

כן972 111,000       חמניותטפטוף 370       370         אגודת אלצ קשתאורון רבטלאלצ קשת02/06/2013מעלה קישון99

כן 264,000       כותנהטפטוף 550       550         אגודת אלצ קשתאורון רבטלאלצ קשת02/06/2013מעלה קישון99
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כן1065 375,000       שקדיםטפטוף 750       750         אבי רונןשער העמקים09/06/2013מעלה קישון99

כן1066 22,750         חמניותטפטוף 65         65           אבי רונןשער העמקים09/06/2013מעלה קישון99

כן 22,750         תירס תחמיץטפטוף 65         65           אבי רונןשער העמקים09/06/2013מעלה קישון99

כן1067 8,250           אבטיח מלליטפטוף 55         55           אבי רונןשער העמקים09/06/2013מעלה קישון99

כן1046 30,000         תירס מספואטפטוף 100       100         ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013מעלה קישון99

כן1047 30,000         ברוקוליהמטרה 150       150         ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013מעלה קישון99

כן1048 40,000         שוםהמטרה 100       100         ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013מעלה קישון99

כן1049 16,000         ירקות עליםהמטרה 40         40           ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013מעלה קישון99

כן1050 30,000         אבטיחטפטוף 150       150         ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013מעלה קישון99

כן1051 62,500         חימצהטפטוף 250       250         ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013מעלה קישון99

כן1052 15,000         חמניותטפטוף 50         50           ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013מעלה קישון99

כן1053 150,000       שקדיםטפטוף 300       300         ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013מעלה קישון99

כן1054 90,000         זיתיםטפטוף 180       180         ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013מעלה קישון99

כן1055 3,000           תאנהטפטוף 6           6             ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013מעלה קישון99

כן1056 10,000         רימוןטפטוף 20         20           ירון אדלשטייןבלפוריה09/06/2013מעלה קישון99

כן1057 350,000       פרדסטפטוף 500       500         עמי מירוןדברת09/06/2013מעלה קישון99

כן1058 100,000       זיתיםטפטוף 500       500         אגודת אל הוזילאבו חטום ראמזיפיע09/06/2013מעלה קישון99

כן1059 100,000       שקדיםטפטוף 250       250         אגודת אל הוזילאבו חטום ראמזיפיע09/06/2013מעלה קישון99

כן1060 40,000         ירקותטפטוף 100       100         אגודת אל הוזילאבו חטום ראמזיפיע09/06/2013מעלה קישון99

כן 45,000         תחמיץטפטוף 150       150         אגודת אל הוזילאבו חטום ראמזיפיע09/06/2013מעלה קישון99

כן1061 18,000         זיתיםטפטוף 40         40           נדב זקשדה יעקב09/06/2013מעלה קישון99

כן1062 20,000         שקדיםטפטוף 40         40           נדב זקשדה יעקב09/06/2013מעלה קישון99

כן 201,500       דשאהמטרה 310       310         נדב זקשדה יעקב09/06/2013מעלה קישון99

כן1063 338,000       ירקותהתזה 520       520         נדב זקשדה יעקב09/06/2013מעלה קישון99

כן1080 4,500           אבטיח מלליטפטוף 30         30           חקלאי עפולהציון חדדעפולה16/06/2013מעלה קישון99

כן1092 77,000         ירקותהמטרה 140       140         ניצן דגןנהלל10/07/2013מעלה קישון99

כן 145,750       תירס מספואטפטוף 265       265         ניצן דגןנהלל10/07/2013מעלה קישון99

כן1093 55,000         ירקותהמטרה 100       100         ניצן דגןנהלל10/07/2013מעלה קישון99

יגאל קרמרכפר גדעון17/07/2013מעלה קישון99
כפר גדעון ותלמי 

גדעון
כן1197 250,000       מטעיםטפטוף 500       500         

יגאל קרמרכפר גדעון17/07/2013מעלה קישון99
כפר גדעון ותלמי 

גדעון
כן1198 40,000         דלועיםטפטוף 200       200         

יגאל קרמרכפר גדעון17/07/2013מעלה קישון99
כפר גדעון ותלמי 

גדעון
כן1199 60,000         ירקות עליםהמטרה 200       200         

יגאל קרמרכפר גדעון17/07/2013מעלה קישון99
כפר גדעון ותלמי 

גדעון
כן1200 90,000         כרובייםהמטרה 300       300         
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יגאל קרמרכפר גדעון17/07/2013מעלה קישון99
כפר גדעון ותלמי 

גדעון
כן1201 100,000       תירסטפטוף 250       250         

יגאל קרמרכפר גדעון17/07/2013מעלה קישון99
כפר גדעון ותלמי 

גדעון
כן1202 30,000         שומרהמטרה 300       300         

יגאל קרמרכפר גדעון17/07/2013מעלה קישון99
כפר גדעון ותלמי 

גדעון
כן1203 40,000         פלפלהמטרה 100       100         

יגאל קרמרכפר גדעון17/07/2013מעלה קישון99
כפר גדעון ותלמי 

גדעון
כן1204 40,000         עגבניותהמטרה 100       100         

פתחי אבד אלהדיאכסאל17/07/2013מעלה קישון99
אגודת המים 

אכסאל
כן1205 514,000       זיתיםטפטוף 1,285    1,285     

פתחי אבד אלהדיאכסאל17/07/2013מעלה קישון99
אגודת המים 

אכסאל
כן1206 650,000       שקדיםטפטוף 1,300    1,300     

פתחי אבד אלהדיאכסאל17/07/2013מעלה קישון99
אגודת המים 

אכסאל
כן1207 8,000           ירקותהמטרה 20         20           

כן871 135,000       עגבניותקונוע 300       300         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן872 50,000         אבטיח מלליטפטוף 250       250         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן873 12,500         אפונהטפטוף 250       250         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן874 80,000         תירסקונוע 400       400         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן875 40,000         תירסטפטוף 100       100         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן 72,000         כותנהטפטוף 180       180         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן876 20,000         אפונהקונוע 400       400         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן877 209,000       תירסקונוע 380       380         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן 150,000       כותנהטפטוף 300       300         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן878 90,000         תירסקונוע 300       300         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן 22,500         חימצהטפטוף 150       150         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן879 120,000       תירס מתוקקונוע 240       240         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן880 200,000       תירס מתוקקונוע 400       400         גיורא סלעיפעת21/04/2013מעלה קישון99

כן846 85,000         עגבניותטפטוף 170       170         ש העמק"גדרועי ברקןגבת11/04/2013מעלה קישון99

כן847 275,000       עגבניותטפטוף 550       550         ש העמק"גדרועי ברקןגבת11/04/2013מעלה קישון99

כן 57,600         חימצהטפטוף 360       360         ש העמק"גדרועי ברקןגבת11/04/2013מעלה קישון99

כן 32,000         חימצהטפטוף 200       200         ש העמק"גדרועי ברקןגבת11/04/2013מעלה קישון99

כן 42,400         חימצהטפטוף 265       265         ש העמק"גדרועי ברקןגבת11/04/2013מעלה קישון99

כןהרטבת מצעיםהתזהאל טרנסאיל כהןרכבת העמק05/05/2013מעלה קישון99

כן975 20,250         זיתיםטפטוף 45         45           ש העמק"גדרועי ברקןגבת02/06/2013מעלה קישון99

כן976 99,000         תירסקונוע 180       180         ש העמק"גדרועי ברקןגבת02/06/2013מעלה קישון99

כן977 64,800         אבטיח מלליטפטוף 360       360         ש העמק"גדרועי ברקןגבת02/06/2013מעלה קישון99

כן978 45,000         אבטיח מלליטפטוף 250       250         ש העמק"גדרועי ברקןגבת02/06/2013מעלה קישון99
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כן979 81,000         אבטיח מלליטפטוף 450       450         ש העמק"גדרועי ברקןגבת02/06/2013מעלה קישון99

כן980 55,800         אבטיח מלליטפטוף 310       310         ש העמק"גדרועי ברקןגבת02/06/2013מעלה קישון99

כן981 32,400         אבטיח מלליטפטוף 180       180         ש העמק"גדרועי ברקןגבת02/06/2013מעלה קישון99

כן1040 115,200       סויהקונוע 360       360         ש העמק"גדרועי ברקןגבת10/07/2013מעלה קישון99

כן1041 76,800         סויהקונוע 240       240         ש העמק"גדרועי ברקןגבת10/07/2013מעלה קישון99

כן1042 79,200         חמניותטפטוף 330       330         ש העמק"גדרועי ברקןגבת10/07/2013מעלה קישון99

כן1043 25,600         תירס פופקורןטפטוף 80         80           ש העמק"גדרועי ברקןגבת10/07/2013מעלה קישון99

כן 46,200         תירס תחמיץטפטוף 140       140         ש העמק"גדרועי ברקןגבת10/07/2013מעלה קישון99

כן 41,250         תירס תחמיץטפטוף 125       125         ש העמק"גדרועי ברקןגבת10/07/2013מעלה קישון99

כן1018 12,000         ירקותטפטוף 20         20           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1019 13,500         ירקותטפטוף 23         23           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1020 18,600         ירקותטפטוף 31         31           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1021 10,200         ירקותטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1022 9,000           ירקותטפטוף 15         15           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1023 9,000           ירקותטפטוף 15         15           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1023 9,000           ירקותטפטוף 15         15           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1023 9,000           ירקותטפטוף 15         15           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1024 11,400         ירקותטפטוף 19         19           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1025 7,800           ירקותטפטוף 13         13           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1026 17,400         ירקותטפטוף 29         29           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1027 6,000           ירקותטפטוף 10         10           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1028 6,000           ירקותטפטוף 10         10           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1029 21,000         ירקותטפטוף 35         35           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1030 10,200         ירקותטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1031 8,400           ירקותטפטוף 14         14           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1032 17,400         ירקותטפטוף 29         29           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1033 6,000           ירקותטפטוף 10         10           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1034 11,400         ירקותטפטוף 19         19           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1035 9,000           ירקותטפטוף 15         15           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1036 10,500         ירקותטפטוף 18         18           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1037 15,000         ירקותטפטוף 25         25           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1038 60,000         ירקותטפטוף 100       100         תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן 25,000         תירסטפטוף 50         50           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013מעלה קישון99

כן1076 32,500         שעועיתהמטרה 130       130         חקלאי עפולהשמשון רודויעפולה16/06/2013מעלה קישון99

כן 4,000           עצי נויטפטוף 20         20           אל טרנסאיל כהןרכבת העמק23/06/2013מעלה קישון99

כן 7,200           צמחי כיסויטפטוף 36         36           אל טרנסאיל כהןרכבת העמק23/06/2013מעלה קישון99

כן 24,400         דגנייםהמטרה 122       122         אל טרנסאיל כהןרכבת העמק23/06/2013מעלה קישון99

20 נפת עפולה
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כן 4,800           דקליםטפטוף 12         12           לימור קוזוקרוכפר ברוך30/07/2013מעלה קישון99

כן1194 68,000         זיתיםטפטוף והתזה 170       170         לימור קוזוקרוכפר ברוך30/07/2013מעלה קישון99

כן1186 33,000         חומוס וחמניותטפטוף 110       110         לימור קוזוקרוכפר ברוך30/07/2013מעלה קישון99

כן1187 42,000         אבטיח, חמניות, בצל טפטוף 105       105         לימור קוזוקרוכפר ברוך30/07/2013מעלה קישון99

כן1188 6,000           בצלטפטוף 15         15           לימור קוזוקרוכפר ברוך30/07/2013מעלה קישון99

כן1189 15,000         ירוקיםהמטרה 30         30           לימור קוזוקרוכפר ברוך30/07/2013מעלה קישון99

כן1190 6,000           בצלטפטוף 15         15           לימור קוזוקרוכפר ברוך30/07/2013מעלה קישון99

כן1191 26,250         חמניותטפטוף 75         75           לימור קוזוקרוכפר ברוך30/07/2013מעלה קישון99

כן1192 21,000         אבטיח, חמניותטפטוף 60         60           לימור קוזוקרוכפר ברוך30/07/2013מעלה קישון99

כן1193 37,500         ירוקיםהמטרה 75         75           לימור קוזוקרוכפר ברוך30/07/2013מעלה קישון99

כן1213 12,000         זיתיםטפטוף 30         30           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1214 8,000           זיתיםטפטוף 20         20           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1215 4,000           זיתיםטפטוף 10         10           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1216 4,000           זיתיםטפטוף 10         10           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1217 4,000           זיתיםטפטוף 10         10           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1218 8,000           זיתיםטפטוף 20         20           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1219 8,000           זיתיםטפטוף 20         20           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1220 8,000           זיתיםטפטוף 20         20           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1221 6,000           זיתיםטפטוף 15         15           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1222 6,000           זיתיםטפטוף 15         15           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1223 10,000         זיתיםטפטוף 25         25           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1224 10,000         זיתיםטפטוף 25         25           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1225 8,000           זיתיםטפטוף 20         20           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1226 8,000           זיתיםטפטוף 20         20           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1227 10,000         זיתיםטפטוף 25         25           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1228 16,000         זיתיםטפטוף 40         40           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1229 6,000           זיתיםטפטוף 15         15           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן 40,000         משתלת נשיריםטפטוף 80         80           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1230 10,500         אבטיח לזרעיםטפטוף 70         70           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1231 21,600         פרדסטפטוף 36         36           איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1232 800              פרדסטפטוף 4           4             איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן 120,000       דוחןהמטרה 160       160         איל כהןכפר יהושע30/07/2013מעלה קישון99

כן1244 21,000         גזרהמטרה 60         60           ש העמק"גדרועי ברקןגבת16/09/2013מעלה קישון99

כן1245 70,000         גזרהמטרה 200       200         ש העמק"גדרועי ברקןגבת16/09/2013מעלה קישון99

כן1246 120,000       גזרהמטרה 300       300         ש העמק"גדרועי ברקןגבת16/09/2013מעלה קישון99

כן1247 93,000         כרוביתקונוע 310       310         ש העמק"גדרועי ברקןגבת16/09/2013מעלה קישון99

21 נפת עפולה
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כן1248 93,000         ברוקליקונוע 310       310         ש העמק"גדרועי ברקןגבת16/09/2013מעלה קישון99

כן1253 88,000         גזרקונוע 440       440         כפר החורשחגי כהןכפר החורש16/09/2013מעלה קישון99

כן1249 60,000         תירס מתוקקונוע 120       120         ניב טוברידברת16/09/2013מעלה קישון99

כן1250 30,000         תירס מתוקטיפטוף 60         60           ניב טוברידברת16/09/2013מעלה קישון99

כן1251 48,000         בצלקונוע 160       160         ניב טוברידברת16/09/2013מעלה קישון99

כן1252 24,500         בצלהמטרה 70         70           ניב טוברידברת16/09/2013מעלה קישון99

כן1254 21,000         כרוביתקונוע 70         70           גיורא סלעיפעת16/09/2013מעלה קישון99

כן1255 36,000         ברוקליקונוע 120       120         גיורא סלעיפעת16/09/2013מעלה קישון99

כן1254 66,000         פטרוזיליהקונוע 220       220         אפי קשתכפר החורש13/10/2013מעלה קישון99

כן1255 66,000         שמירקונוע 220       220         אפי קשתכפר החורש13/10/2013מעלה קישון99

כן1256 64,750         בצלקונוע 185       185         ש העמק"גדרועי ברקןגבת03/11/2013מעלה קישון99

כן1257 142,500       גזרהמטרה 285       285         ש העמק"גדרועי ברקןגבת03/11/2013מעלה קישון99

כן1258 145,000       גזרהמטרה 290       290         ש העמק"גדרועי ברקןגבת03/11/2013מעלה קישון99

כן1259 47,250         פטרוזיליההמטרה 135       135         ש העמק"גדרועי ברקןגבת03/11/2013מעלה קישון99

כן1261 84,000         בצלטפטוף 280       280         שמואל סנדלרגינגר08/12/2013מעלה קישון99

כן1262 6,000           בצלהמטרה 40         40           איל רודויעפולה08/12/2013מעלה קישון99

כן1263 105,000       בצלהמטרה 300       300         יואל צפרירעפולה08/12/2013מעלה קישון99

עזיזה סלמאןדבוריה17/07/2013מעלה קישון99
אגודת אל טור 

דבוריה
כן 217,000       מטעיםטפטוף 620       620         

עזיזה סלמאןדבוריה17/07/2013מעלה קישון99
אגודת אל טור 

דבוריה
כן 95,000         ירקותהמטרה 190       190         

עזיזה סלמאןדבוריה17/07/2013מעלה קישון99
אגודת אל טור 

דבוריה
כן 40,000         דלועיםטפטוף 200       200         

עזיזה סלמאןדבוריה17/07/2013מעלה קישון99
אגודת אל טור 

דבוריה
כן 6,400           ירקות עליםטפטוף 80         80           

כן1264 102,000       גזרהמטרה 170       170         גלי טלמגידו24/12/2013מעלה קישון99

כן1265 50,000         שוםהמטרה 100       100         גלי טלמגידו24/12/2013מעלה קישון99

כן1266 180,000       בצלטפטוף 300       300         גלי טלמגידו24/12/2013מעלה קישון99

99
-מעלה קישון

מערבי
כן 1,260           הרטבת מצעיםמכלית 9           9             מוסטפא אבו שקרהת מבואות גלבוע.א16/06/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן924 147,200       מטעיםטפטוף 184       184         בצלאל יחזקאלאביטל09/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן925 1,648,000   ש"גדטפטוף והמטרה 1,648    1,648     בצלאל יחזקאלאביטל09/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
השקיה במי שתיהכן926 240,000       חיטה וירקותטפטוף והמטרה   -          300         בצלאל יחזקאלאביטל09/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן545 80,000         מטעיםטפטוף 200       200         דוד קדושאדירים10/03/2013

22 נפת עפולה
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99
-מעלה קישון 

מערב
כן646 282,000       ש"גד+ירקותהמטרה/טפטוף 940       940         דוד קדושאדירים10/03/2013

בצ,סלק,תבלינים,עגבניות,שום
דלורית,כרוב,ל

99
-מעלה קישון 

מערב
כן547 20,400         ש"גד+ירקותטפטוף 120       120         דוד קדושאדירים10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן548 64,220         ש"גד+ירקותהמטרה/טפטוף 247       247         דוד קדושאדירים10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן831 180,000       מלון+גזרטפטוף 300       300         רפאל כהןברק10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן832 396,000       זיתיםטפטוף 660       660         רפאל כהןברק10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
בפועל אבטיח וחמניותכן833 411,000       בצל+ עגבניותטפטוף 685       685         רפאל כהןברק10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
בפועל עגבניותכן834 396,000       זיתים+אבטיח+גזרטפטוף 660       660         רפאל כהןברק10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 72,000         חימצהטפטוף 120       120         רפאל כהןברק10/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן412 96,250         גזרהמתזה 175       175         עוזי פלגיגבעת עוז27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן413 17,500         שומרהמתזה 175       175         עוזי פלגיגבעת עוז27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן414 36,000         חומוסטפטוף 200       200         עוזי פלגיגבעת עוז27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן415 165,000       ירקותטפטוף/המתזה 550       550         עוזי פלגיגבעת עוז27/01/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
תיאו להבגדות נחל חרוד09/06/2013

רשות ניקוז ונחלים 
ירדן דרומי

כן 14,400         עצי נויטפטוף 36         36           

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 150,000       תירס תחמיץטפטוף 300       300         פיטר פיזרוגלעד16/06/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 65,000         חיטה לגרעיניםהמטרה 260       260         פיטר פיזרוגלעד16/06/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 65,000         חימצהטפטוף 260       260         פיטר פיזרוגלעד16/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
שקדים,הדרים,זיתכן1141 210,000       תירס/מספואטפטוף 700       700         עמוס עמרםדבורה16/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1142 66,500         שומר/מלון/ירקותטפטוף 190       350         עמוס עמרםדבורה16/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1143 30,000         חומוסטפטוף 100       200         עמוס עמרםדבורה16/06/2013

23 נפת עפולה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1144 120,000       פרדס/מטעיםטפטוף 400       400         עמוס עמרםדבורה16/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
יעקב זהרדברת29/01/2013

אלון -חברת חשמל
תבור

כן 1,800           נויטפטוף 6           6             

99
-מעלה קישון 

מערב
כן400 100,000       שקדיםטפטוף 250       250         ישי צלינקרדליה27/01/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 110,000       כותנהטפטוף 200       200         ישי צלינקרדליה27/01/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 50,000         חימצהטפטוף 200       200         ישי צלינקרדליה27/01/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן401 137,500       תירס תחמיץטפטוף 250       250         ישי צלינקרדליה27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן927 40,000         שקדיםטפטוף 100       100         בליק'דני זבליק'דני ז09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן928 16,000         שקדיםטפטוף 40         40           בליק'דני זבליק'דני ז09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן929 86,800         בצלטפטוף 217       217         בליק'דני זבליק'דני ז09/05/2013

16675/12,1668
4,16685

99
-מעלה קישון 

מערב
כן855 242,500       תירס מתוקקו נוע 485       485         אלון פלדהזורע14/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן856 90,000         עגבניותטפטוף 200       200         אלון פלדהזורע14/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 39,000         חימצהטפטוף 260       260         אלון פלדהזורע14/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 79,000         חיטההמטרה 1,580    1,580     רן מןיזרעאל10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן433 405,000       גזרהמטרה 675       675         רן מןיזרעאל10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן434 340,000       חומוסהמטרה 850       850         רן מןיזרעאל10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן435 231,000       עגבניותטפטוף 420       420         רן מןיזרעאל10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 42,000         חמניותטפטוף 210       210         רן מןיזרעאל10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן436 24,000         אפונההמטרה 480       480         רן מןיזרעאל10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן437 57,000         ירקותהמטרה 190       190         רן מןיזרעאל10/02/2013

24 נפת עפולה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

99
-מעלה קישון 

מערב
כן438 69,000         אבטיח מלליטפטוף 345       345         רן מןיזרעאל10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן439 16,000         תבליניםהמטרה 40         40           רן מןיזרעאל10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן440 608,400       שקדיםטפטוף 1,014    1,014     רן מןיזרעאל10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן441 75,000         זיתיםטפטוף 150       150         רן מןיזרעאל10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
   -          10           רן מןיזרעאל14/04/2013

ממטרות תת 
קרקעיות

כן 8,000           דשא
 14/5/13תוקף ההיתר  עד 

בפועל לא השקה בקולחין

99
-מעלה קישון 

מערב
 10         10           רן מןיזרעאל31/07/2013

ממטרות תת 
קרקעיות

כן 8,000           דשא

99
-מעלה קישון

מערבי
כן534 80,250         אבטיח לגרעיניםטפטוף 535       535         חגי כהןכפר החורש10/03/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן535 33,000         אפונהקונוע 550       550         חגי כהןכפר החורש10/03/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן536 180,000       בוטניםקונוע 300       300         חגי כהןכפר החורש10/03/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן537 80,500         גזרקונוע 230       230         חגי כהןכפר החורש10/03/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן 75,000         חימצהטיפטוף 250       250         חגי כהןכפר החורש10/03/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1234 50,000         גזרקו נוע 250       250         חגי כהןכפר החורש25/08/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
זועבי מוחמדכפר מצר18/08/2013

אגודת מים 
שיתופית חקלאית 

"אלוסאם"
כן1128 7,500           שקדיםטפטוף 50         50           

99
-מעלה קישון

מערבי
זועבי מוחמדכפר מצר18/08/2013

אגודת מים 
שיתופית חקלאית 

"אלוסאם"
כן1129 10,500         זיתיםטפטוף 70         70           

99
-מעלה קישון

מערבי
זועבי מוחמדכפר מצר18/08/2013

אגודת מים 
שיתופית חקלאית 

"אלוסאם"
כן1130 1,800           תאניםטפטוף 6           6             

25 נפת עפולה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

99
-מעלה קישון

מערבי
זועבי מוחמדכפר מצר18/08/2013

אגודת מים 
שיתופית חקלאית 

"אלוסאם"
כן1131 6,300           ירקות+מלוכיהטפטוף 42         42           

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 148,000       חימצהטיפטוף 370       370         גלי טלמגידו10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן428 360,000       תירס מתוקטיפטוף 600       600         גלי טלמגידו10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 360,000       תירס מספואטיפטוף 600       600         גלי טלמגידו10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן429 60,000         אפונההמטרה 300       300         גלי טלמגידו10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 168,000       קיקיוןטיפטוף 420       420         גלי טלמגידו10/02/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן430 60,000         בצלטיפטוף 100       100         גלי טלמגידו10/02/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן987 12,000         זיתיםטיפטוף 40         40           בן עזרא מרקמגן שאול09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן988 160,000       ירקותטיפטוף 400       400         בן עזרא מרקמגן שאול09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן989 120,000       ירקותטיפטוף 300       300         בן עזרא מרקמגן שאול09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן990 20,000         ירקותטיפטוף 100       100         בן עזרא מרקמגן שאול09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן991 20,000         פרחיםטיפטוף 50         50           בן עזרא מרקמגן שאול09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן992 8,000           פרדסטיפטוף 20         20           בן עזרא מרקמגן שאול09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1138 13,000         בצלצליםהמטרה 65         65           שמעון עקרימדרך עוז16/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1139 62,000         אבטיח גרעיניםטפטוף 310       310         שמעון עקרימדרך עוז16/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן940 45,000         זיתיםטפטןף 300       300         אגודת מים אלכיירעוני סליםמוקיבלה09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן941 30,000         שקדיםטפטוף 200       200         אגודת מים אלכיירעוני סליםמוקיבלה09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן942 40,000         ירקותהמטרה 200       200         אגודת מים אלכיירעוני סליםמוקיבלה09/05/2013

26 נפת עפולה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

99
-מעלה קישון

מערבי
כן 25,000         מספואהמטרה 50         50           אגודת מים אלכיירעוני סליםמוקיבלה09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן 65,000         חמצהטפטוף 130       130         גלעד קדשאימושב מרחביה07/07/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1176 65,000         עגבניות תעשיהטפטוף 130       130         גלעד קדשאימושב מרחביה07/07/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1177 5,600           בצלטפטוף 56         56           גלעד קדשאימושב מרחביה07/07/2013

כן 34,000         זיתיםטפטוף 85         85           יואל צפרירמושב מרחביה14/04/2013מעלה קישון99

99
-מעלה קישון

מערבי
כן402 67,500         בצלטפטוף 270       270         יהודה בן חייםמי עמי27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן403 18,000         אבטיח סידלסקו נוע 120       120         יהודה בן חייםמי עמי27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן404 60,000         גזרהמטרה 200       200         יהודה בן חייםמי עמי27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן405 60,000         מללי/פפריקהטפטוף+המטרה 120       120         יהודה בן חייםמי עמי27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן406 50,000         שעועיתקו נוע 200       200         יהודה בן חייםמי עמי27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן407 88,000         חומוסטפטוף 440       440         יהודה בן חייםמי עמי27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן408 50,000         תירסטיפטוף 100       100         יהודה בן חייםמי עמי27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן409 17,000         אפונההמטרה 170       170         יהודה בן חייםמי עמי27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן410 15,000         כוסבראהמטרה 150       150         יהודה בן חייםמי עמי27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן411 60,000         בוטניםקונוע 120       120         יהודה בן חייםמי עמי27/01/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
הדר, זיתיכן1122 70,000         מטעיםטפטוף 140       140         דודי משהמיטב09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
פלפל,גזר,תבליניםכן 640,000       מספואטפטוף 800       800         דודי משהמיטב09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
תירסכן1123 72,000         תבליניםטפטוף 160       160         דודי משהמיטב09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1124 380,000       עגבניות/בצל/ירקותטפטוף 760       800         דודי משהמיטב09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1125 12,500         זיתיםטפטוף 25         25           דודי משהמיטב09/06/2013

27 נפת עפולה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1126 30,000         חומוסטפטוף 150       250         דודי משהמיטב09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן431 135,000       שקדיםטפטוף טמון 450       450         דודו ישראלמירב10/02/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן432 2,000           זיתיםטפטוף 4           4             דודו ישראלמירב10/02/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן993 210,000       מטעיםטפטוף 350       350         נפתלי דהןמלאה09/06/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן994 455,000       ש"גדטפטוף והמטרה 910       1,900     נפתלי דהןמלאה09/06/2013

ד,בצל,תבלינים
אב,חומוס,לעת
יר,חמניות,טיח
קות

ש"ירקות וגד

99
מעלה קישון 

מערב
כן442 300,000       תבליניםטפטוף והתזה 600       600         אבי סתומסדה10/02/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
09/05/2013

מסילת רכבת  
עמק חרוד

רחמני אמיר
מ .א.רחמני ד

עבודות עפר
כן 22,080         הרטבת מצעיםמכלית 160       160         

99
-מעלה קישון

מערבי
כן939 552,500       זיתיםטפטוף 850       850         נוביץ עמרמרחביה מושב09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן931 66,000         שקדיםטפטוף 110       110         נוביץ עמרמרחביה מושב09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן932 58,500         כרםטפטוף 117       117         נוביץ עמרמרחביה מושב09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן933 21,000         פרדסטפטוף 35         35           נוביץ עמרמרחביה מושב09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן934 62,500         ברוקוליטפטוף+המטרה 250       250         נוביץ עמרמרחביה מושב09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן935 35,000         פלפלטפטוף+המטרה 70         70           נוביץ עמרמרחביה מושב09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן938 35,000         עגבניהטפטוף+המטרה 70         70           נוביץ עמרמרחביה מושב09/05/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן939 35,000         שעועיתטפטוף+המטרה 140       140         נוביץ עמרמרחביה מושב09/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן538 125,000       שוםהמטרה 250       250         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן539 100,000       גזרהמטרה 200       200         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן540 23,000         אפונההמטרה 230       230         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013

28 נפת עפולה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

99
-מעלה קישון 

מערב
כן541 22,500         אבטיח מלליטפטוף 150       150         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן542 120,000       בצלטפטוף 200       200         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן543 25,500         אבטיח מלליטפטוף 170       170         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 66,000         חימצהטפטוף 220       220         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן544 37,500         אבטיח מלליטפטוף 250       250         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 138,000       תירס תחמיץטפטוף 230       230         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן835 84,000         בצלטפטוף 280       280         שלי יתרוניר יפה10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן836 88,000         גזרהמטרה 220       220         שלי יתרוניר יפה10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן837 60,000         בצלצליםהמטרה 150       150         שלי יתרוניר יפה10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן838 82,000         עגבניות/אבטיחטפטוף 205       300         שלי יתרוניר יפה10/04/2013

,עגבניות,חומוס
פלפל

99
-מעלה קישון 

מערב
כן839 6,000           זיתיםטפטוף 20         20           שלי יתרוניר יפה10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן840 85,000         תבליניםהמטרה 170       180         שלי יתרוניר יפה10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן841 30,000         תבליניםהמטרה 100       100         שלי יתרוניר יפה10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
חומוסכן842 75,000         ש"גדטיפטוף 250       300         שלי יתרוניר יפה10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
תירס,עגבניות כן843 160,000       ש"גדטיפטוף 400       500         שלי יתרוניר יפה10/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן844 120,000       ש"גדטיפטוף 300       300         שלי יתרוניר יפה10/04/2013

,דלעת,בצל,סלק
תי,חומוס,שומר

רס

99
-מעלה קישון 

מערב
כן845 6,000           זיתיםטיפטוף 20         20           שלי יתרוניר יפה10/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן829 330,000       ירקותמתזים+טפטוף 550       550         אגודת אל רשאדקארים עומריסנדלה10/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן830 24,000         מטעיםטפטוף 40         40           אגודת אל רשאדקארים עומריסנדלה10/04/2013

29 נפת עפולה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

99
-מעלה קישון 

מערב
סנדלה16/06/2013

מוסטפא ברקאת 
עומרי

כן1145 35,000         מלוכייההמטרה+טפטוף 70         70           'אגודת אלמרג

99
-מעלה קישון 

מערב
סנדלה16/06/2013

מוסטפא ברקאת 
עומרי

כן1146 20,000         תרדהמטרה+טפטוף 40         40           'אגודת אלמרג

99
-מעלה קישון 

מערב
סנדלה16/06/2013

מוסטפא ברקאת 
עומרי

כן1147 17,500         מלפפוניםטיפטוף 25         25           'אגודת אלמרג

99
-מעלה קישון 

מערב
סנדלה16/06/2013

מוסטפא ברקאת 
עומרי

כן1148 18,750         שקדים+זיתיםטפטוף 75         75           'אגודת אלמרג

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1240 42,000         חממותהמטרה+טפטוף 70         70           אגודת אל מצבמוחמד עומריסנדלה12/09/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1241 24,000         ירקותהמטרה+טפטוף 80         80           אגודת אל מצבמוחמד עומריסנדלה12/09/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן1242 8,000           מטעיםהמטרה+טפטוף 20         20           אגודת אל מצבמוחמד עומריסנדלה12/09/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן955 208,000       גזרקו נוע 260       260         אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן956 30,000         בצלטפטוף 100       100         אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן957 18,000         בצלטפטוף 60         60           אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן958 33,000         בצל זרעיםטפטוף 110       110         אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן959 25,000         שוםהמטרה 100       100         אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן960 25,000         שוםהמטרה 100       100         אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן961 14,400         כרםטיפטוף 72         72           אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן962 72,000         תירס תעשיהקו נוע 180       180         אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן963 100,000       תירס תעשיהקו נוע 250       250         אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן964 18,000         אפונהקונוע 180       180         אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן965 80,000         תירס גרגיריםטפטוף 200       200         אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן966 40,000         תירס גרגיריםטיפטוף 100       100         אהוד אשרובעין דור12/05/2013

30 נפת עפולה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

99
-מעלה קישון 

מערב
כן967 36,000         תירס גרגיריםטיפטוף 90         90           אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן968 54,000         שעועיתקו נוע 180       180         אהוד אשרובעין דור12/05/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן528 60,000         בצלטפטוף 300       300         הלל לושיעין השופט10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן529 90,000         אבטיחטפטוף 300       300         הלל לושיעין השופט10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן530 105,000       חומוסטפטוף 300       300         הלל לושיעין השופט10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן531 105,000       אבטיחקו נוע 300       300         הלל לושיעין השופט10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן532 90,000         אבטיחטפטוף 300       300         הלל לושיעין השופט10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן531 150,000       תירס תחמיץקו נוע 300       300         הלל לושיעין השופט10/03/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן 26,250         אבטיח לגרעיניםטפטוף 210       210         מיכה פיודיקעפולה07/07/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
 1,695    1,695     פנחס יעקבפרזון30/06/2013

ה+טפטוף+המטרה
תזה

כן1152 474,600       ירקות+ש"גד

99
-מעלה קישון 

מערב
כן1153 41,850         פרדס+זיתיםטפטוף 93         93           פנחס יעקבפרזון30/06/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן1154 7,500           חממותטפטוף+התזה 30         30           פנחס יעקבפרזון30/06/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
עופר סלעירכבת ישראל07/07/2013

תכנון יעוץ -ינון
ומחקר

כן   -                 עצי נויטפטוף   -          870         

99
-מעלה קישון

מערבי
כן859 12,500         פטרוזליהקונוע 250       250         עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן860 13,000         אפונהקונוע 260       260         עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן861 139,500       שעועית לתעשיהקונוע 310       310         עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן862 62,500         חומוסטפטוף 250       250         עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן863 112,500       שקדיםטפטוף טמון 250       250         עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן864 78,000         שקדיםטפטוף טמון 260       260         עובד יביןרם און14/04/2013

31 נפת עפולה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

99
-מעלה קישון

מערבי
כן864 135,000       כרםטפטוף 300       300         עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן865 104,000       שקדיםטפטוף טמון 130       130         עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן866 175,000       פרדסטפטוף טמון 350       350         עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן867 25,000         תפוח/שזיףטפטוף 100       100         עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן868 30,000         זיתטפטוף 60         60           עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן869 21,000         אבוקדוטפטוף 60         60           עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן870 21,000         חממהטפטוף 60         60           עובד יביןרם און14/04/2013

99
-מעלה קישון

מערבי
כן 137,500       תירס תעשיהקו נוע 250       250         עובד יביןרם און25/08/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן 9,000           משתלהטפטוף 3           3             פאיז חוסיין שיבלישיבלי14/04/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
כן533 287,500       שקדיםטפטוף טמון 575       575         אורי שובלשער הגולן10/03/2013

99
-מעלה קישון 

מערב
חלקות אלא 34,400         מטעיםטפטוף 43         43           בצלאל יחזקאלאביטל

99
-מעלה קישון 

מערב
חלקות אלא 506,000       ש"גדטפטוף והמטרה 506       506         בצלאל יחזקאלאביטל

99
-מעלה קישון

מערבי
חלקות אלא 9,000           מטעיםטפטוף 30         30           דודי משהמיטב

99
-מעלה קישון

מערבי
חלקות אלא 15,000         ירקותטפטוף והתזה 50         50           דודי משהמיטב

99
-מעלה קישון

מערבי
חלקות אלא 105,000       מטעיםטפטוף 250       250         נוביץ עמרמרחביה מושב

99
-מעלה קישון

מערבי
לא 20,000         מטעים+ירקותהמטרה+טפטוף 100       100         אגודת אל מצבמוחמד עומריסנדלה

שטחים 
סמוכים לבתים

99
-מעלה קישון 

מערב
סנדלה

מוסטפא ברקאת 
עומרי

לא 1,500           מלוכייהטפטוף+התזה 3           3             'אגודת אלמרג
שטחים 

סמוכים לבתים

99
-מעלה קישון 

מערב
סנדלה

מוסטפא ברקאת 
עומרי

לא 750              מלוכייהטפטוף+התזה 2           2             'אגודת אלמרג
שטחים 

סמוכים לבתים
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סיבת אי קבלת 
היתר
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99
-מעלה קישון 

מערב
סנדלה

מוסטפא ברקאת 
עומרי

לא 500              מלוכייהטפטוף 1           1             'אגודת אלמרג
שטחים 

סמוכים לבתים

99
-מעלה קישון 

מערב
סנדלה

מוסטפא ברקאת 
עומרי

לא 300              זיתיםטפטוף 2           2             'אגודת אלמרג
שטחים 

סמוכים לבתים

99
-מעלה קישון 

מערב
 305       305         פנחס יעקבפרזון

ה+טפטוף+המטרה
תזה

חלקות אלא 85,400         ירקות+ש"גד

99
-מעלה קישון 

מערב
חלקות אלא 7,875           פרדס+זיתיםטפטוף 18         18           פנחס יעקבפרזון

99
-מעלה קישון 

מערב
חלקות אלא 2,500           חממותטפטוף+התזה 10         10           פנחס יעקבפרזון

99
-מעלה קישון 

מערב
סנדלה

מוסטפא ברקאת 
עומרי

לא 500              מלוכייהטפטוף+התזה 1           1             'אגודת אלמרג
שטחים 

סמוכים לבתים

100
-מעלה קישון 

מערב
כן849 40,000         ש"גד+ירקותטפטוף 100       380         שלי יתרוגדיש14/04/2013

פ,בצל,סלק,שום
שומר,לפל

100
-מעלה קישון 

מערב
כן850 40,000         ש"גד+ירקותטפטוף 100       900         שלי יתרוגדיש14/04/2013

חימ,מלון,פלפל
שו,קישואים,צה
מר

100
-מעלה קישון

מערבי
כן936 12,000         אבטיחטפטוף+המטרה 80         80           נוביץ עמרמרחביה מושב09/05/2013

101
-מעלה קישון 

מערב
תירסכן851 28,000         ש"גד+ירקותטפטוף 70         760         שלי יתרוגדיש14/04/2013

101
-מעלה קישון

מערבי
כן937 63,000         פופקורןטפטוף+המטרה 140       140         נוביץ עמרמרחביה מושב09/05/2013

102
-מעלה קישון 

מערב
כן852 38,000         ש"גד+ירקותטפטוף 95         430         שלי יתרוגדיש14/04/2013

,פלפל,בצל,סלק
שומר,מלון

כן 57,000         תירס מספואטפטוף 190       190         חקלאי עפולהשמשון רודויעפולה16/06/2013עפולה106

כן1077 9,000           זיתיםטפטוף 18         18           חקלאי עפולהשמשון רודויעפולה16/06/2013עפולה106

כן1081 4,500           זיתיםטפטוף 15         1             חקלאי עפולהציון חדדעפולה10/07/2013עפולה106

כן1082 10,500         תירס מספואטפטוף 30         30           חקלאי עפולהציון חדדעפולה10/07/2013עפולה106

כן1078 24,000         תירס מתוקטפטוף 60         60           חקלאי עפולהיגאל קרמרעפולה10/07/2013עפולה106

כן179 20,000         זיתיםטפטוף 40         40           חקלאי עפולהיגאל קרמרעפולה10/07/2013עפולה106

כן1083 15,000         תירס מתוקטפטוף 30         30           חקלאי עפולהאבינועם רוזןעפולה10/07/2013עפולה106

כן1084 30,000         זיתיםטפטוף 60         60           חקלאי עפולהאבינועם רוזןעפולה10/07/2013עפולה106

כן 200,000       תירס תחמיץקונוע 400       400         גיורא סלעיפעת21/04/2013מנסי משותף107

כן 155,250       כותנהטפטוף 345       345         ש העמק"גדרועי ברקןגבת17/07/2013מנסי משותף107
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כן 52,500         תירס תחמיץקונוע 150       150         שמעון עקרימדרך עוז17/07/2013מנסי משותף107

כן 22,500         חומוסטפטוף 150       150         שמעון עקרימדרך עוז17/07/2013מנסי משותף107

כן 30,000         חמניותטפטוף 150       150         שמעון עקרימדרך עוז17/07/2013מנסי משותף107

כן 33,250         תירס פופקורןקונוע 95         95           שמעון עקרימדרך עוז17/07/2013מנסי משותף107

כן 56,000         מספואטפטוף+המטרה 70         70           חזי ליפשיץמעלה גלבוע14/04/2013מעלה גלבוע110

כן857 25,000         כרם ייןטפטוף 100       100         חזי ליפשיץמעלה גלבוע14/04/2013מעלה גלבוע110

כן 21,000         מספואטפטוף 30         30           חזי ליפשיץמעלה גלבוע14/04/2013מעלה גלבוע110

כן 32,000         משתלהטפטוף 80         80           יצחק גולןבית שערים10/02/2013הסוללים ב111

כן 52,500         סורגום לתחמיץטפטוף 150       150         יצחק גולןבית שערים10/02/2013הסוללים ב111

כן475 1,200           זיתיםטפטוף 6           6             דקל זליגציפורי14/02/2013הסוללים ב111

כן906 130,500       אבוקדוטפטוף 290       290         גל לביאיפעת05/05/2013הסוללים ב111

כן907 195,750       שקדיםטפטוף 435       435         גל לביאיפעת05/05/2013הסוללים ב111

כן1045 100,000       זיתיםטפטוף 400       400         יעקב פיאדההסוללים09/06/2013הסוללים ב111

כן1070 45,000         הדריםטפטוף 150       150         אלעד בצרנהלל10/07/2013הסוללים ב111

כן1071 96,250         הדריםטפטוף 275       275         אלעד בצרנהלל10/07/2013הסוללים ב111

כן1072 3,400           זיתיםטפטוף 17         17           אלעד בצרנהלל10/07/2013הסוללים ב111

כן 18,600         אבטיח מלליטפטוף 124       124         עמית דוידציפורי09/06/2013הסוללים ב111

כן1180 202,500       תירס תחמיץטפטוף 450       450         ניק'דודי טבצציפורי10/07/2013הסוללים ב111

כן1181 34,000         חימצהטפטוף 170       170         ניק'דודי טבצציפורי10/07/2013הסוללים ב111

כן1182 16,000         חימצהטפטוף 80         80           ניק'דודי טבצציפורי10/07/2013הסוללים ב111

כן1183 75,000         תירס תחמיץטפטוף 150       150         ניק'דודי טבצציפורי10/07/2013הסוללים ב111

כן1184 27,000         תירס גרעיניםטפטוף 60         60           ניק'דודי טבצציפורי10/07/2013הסוללים ב111

כן504 192,000       פרדסטפטוף 320       320         מנחם עפרוניבית שערים24/02/2013'הסוללים ב111

כן1044 45,000         חימצהטפטוף 300       300         יעקב פיאדההסוללים09/06/2013הסוללים ג111

כן 241,500       תירס תחמיץטפטוף 690       690         יעקב פיאדההסוללים09/06/2013הסוללים ג111

כן 148,000       כותנהטפטוף 370       370         יעקב פיאדההסוללים09/06/2013הסוללים ג111

כן 100,000       תירס תחמיץטפטוף 250       250         אריה דוידאלוני אבא11/04/2013אלוני אבא117

כן 115,000       אבוקדוטפטוף 230       230         איתי אדמוןאלונים10/02/2013אלונים בית118

122
אלונים בית 

לחם
כן 58,000         אבטיח מלליטפטוף 290       290         איתי אדמוןאלונים10/02/2013

122
אלונים בית 

לחם
כן 67,500         כותנהטפטוף 150       150         איתי אדמוןאלונים10/02/2013

כן 44,000         תירס מספואטפטוף 110       110         איל כהןכפר יהושע30/07/2013כפר יהושע א130

כן 60,000         סיתריההמטרה 150       150         איל כהןכפר יהושע30/07/2013כפר יהושע א130

כן 16,000         דוחןהמטרה 40         40           איל כהןכפר יהושע30/07/2013כפר יהושע א130

כן1073 3,600           פרדסטפטוף 18         18           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 3,800           פרדסטפטוף 19         19           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132
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כן1073 1,200           פרדסטפטוף 6           6             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 2,250           פרדסטפטוף 8           8             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 2,250           פרדסטפטוף 8           8             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 2,400           פרדסטפטוף 8           8             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 2,250           פרדסטפטוף 8           8             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 1,650           פרדסטפטוף 6           6             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 3,000           פרדסטפטוף 10         10           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 3,000           פרדסטפטוף 10         10           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 5,100           פרדסטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 2,000           פרדסטפטוף 20         20           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 1,700           פרדסטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 1,700           פרדסטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 1,700           פרדסטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1073 2,000           פרדסטפטוף 20         20           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן 12,000         דשאהמטרה 12         12           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן 28,000         דשאהמטרה 28         28           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1074 5,100           שקדיםטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1074 5,100           שקדיםטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1074 5,100           שקדיםטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1074 6,000           שקדיםטפטוף 20         20           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1074 5,700           שקדיםטפטוף 19         19           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1074 5,100           שקדיםטפטוף 17         17           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1075 3,000           זיתיםטפטוף 10         10           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1075 9,500           זיתיםטפטוף 19         19           תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1075 3,000           זיתיםטפטוף 6           6             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1075 3,000           זיתיםטפטוף 6           6             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

כן1075 4,250           זיתיםטפטוף 9           9             תל עדגיורא שמרוןתל עדשים30/07/2013תל עדשים ב132

חלקה אלא 1,000           פרדסטפטוף 10         10           תל עדגיורא שמרוןתל עדשיםתל עדשים ב132

חלקה אלא 29,000         דשאהמטרה 29         29           תל עדגיורא שמרוןתל עדשיםתל עדשים ב132

כן 168,800       פקאןטפטוף 211       211         חגי נירמזרע07/08/2013מזרע א133

כן903 190,400       פרדסטפטוף 272       272         חגי נירמזרע07/08/2013מזרע א133

כן1185 4,250           פרדסטפטוף 9           9             מכון וולקניאשר בר טלמזרע10/07/2013מזרע א133

כן 912,000       תירס מספואקונוע+טפטוף 1,520    1,520     שמואל סנדלרגינגר23/06/2013גינגר ב134

כן1087 125,000       זיתים+פרדסטפטוף 250       250         שמואל סנדלרגינגר23/06/2013גינגר ב134

כן1088 40,000         שקדים+פרדסטפטוף 50         50           שמואל סנדלרגינגר23/06/2013גינגר ב134

כן1089 95,000         חומוסטפטוף 380       380         שמואל סנדלרגינגר23/06/2013גינגר ג136

כן1090 83,750         אבטיח מלליטפטוף 335       335         שמואל סנדלרגינגר23/06/2013גינגר ג136
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כן 135,000       ציטריהקונוע 450       450         שמואל סנדלרגינגר23/06/2013גינגר ג136

כן1091 320,000       שקדים+פרדסהתזה+קונוע 400       400         שמואל סנדלרגינגר23/06/2013גינגר ג136

כן1039 112,000       אבוקדוטפטוף 160       160         איתי אייזנררמות מנשה30/06/2013רמות מנשה147

כן494 120,000       זיתיםטפטוף 300       300         הלל לושיעין השופט14/02/2013עין השופט153

כן1085 112,000       רימוניםטפטוף 160       160         פיטר פיזרוגלעד10/07/2013גלעד156

כן1086 176,000       אבוקדוטפטוף 220       220         פיטר פיזרוגלעד10/07/2013גלעד156

כן 69,000         חיטההמטרה 690       690         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד09/06/2013פלבם478

כן1121 50,000         תירסטפטוף 100       100         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד09/06/2013פלבם478

כן 111,000       כותנהטפטוף 185       185         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד09/06/2013פלבם478

כן 20,000         אבטיח גרעיניםטפטוף 100       100         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד09/06/2013פלבם478

כן 150,000       כותנהקונוע+התזה 300       300         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013מרחביה א493

כן 40,000         חיטה תחמיץקונוע+התזה 400       400         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013מרחביה א493

כן 20,000         חיטהקונוע+התזה 200       200         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013מרחביה א493

כן 100,000       תירס תחמיץקונוע+התזה 200       200         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013מרחביה א493

כן 30,000         חיטהקונוע+התזה 300       300         ל פולארד'נייגמרחביה קיבוץ10/03/2013מרחביה א493

כן443 318,000       שקדיםטפטוף 530       530         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן444 15,000         אפונה,תלתן זרקונוע 300       300         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן445 132,000       עגבניותטפטוף 220       220         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן 112,500       חמצה/חיטה טפטוף/ קונוע 450       450         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן446 117,500       אפונה/ שוםטפטוף/ קונוע 235       235         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן448 127,750       בצל/תירס/חיטה המטרה/קו נוע 365       365         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן449 52,560         בצל/תירס טפטוף 146       146         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן450 105,300       תירס/חיטה/שעועיתקונוע 351       351         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן 60,210         חימצהטפטוף 223       223         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן451 102,600       בצל, תירסטפטוף 270       270         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

 454       454         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495
קו /טפטוף/המטרה

נוע
כן452 181,600       שעועית/תירס/גזר

כן 16,020         חיטההמטרה 267       267         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן 9,900           חיטהקונוע 165       165         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן453 66,000         אבטיחטפטוף 200       200         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן447 35,700         חיטה/אפונההמטרה/ קונוע 510       510         גיורא אלוניבית אלפאE10/02/2013מזרח 495

כן1013 64,800         גזרהמטרה 108       108         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן 63,600         חיטההמטרה 106       106         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1014 156,000       בצל/חיטההמטרה 260       260         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן 28,000         חיטההמטרה 80         80           יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1015 160,000       פרדסמתזים/טפטוף 400       400         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495
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כן1016 93,000         תירסטפטוף 155       155         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1017 36,000         בצלטפטוף 60         60           יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1100 63,000         תירסטפטוף 105       105         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1101 60,000         בצלטפטוף 100       100         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1102 87,000         תירסטפטוף 145       145         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1103 48,000         בצלטפטוף 80         80           יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן 108,000       חמניותטפטוף 180       180         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1104 24,000         בצלטפטוף 40         40           יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1105 51,000         בצלטפטוף 85         85           יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1106 60,000         חיטה/בצלטפטוף 100       100         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1107 60,000         בצל/חומוסטפטוף 100       100         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1108 60,000         חומוסטפטוף 100       100         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1109 67,200         תירסטפטוף 112       112         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1110 73,500         עגבניותקו נוע 210       210         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן 108,000       חיטהקו נוע 180       180         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1111 123,000       בצל/חיטהקו נוע 205       205         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן 108,000       חיטהקו נוע 180       180         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1112 66,000         בצל/חיטהטיפטוף 110       110         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1113 60,000         עגבניותטפטוף 100       100         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1114 60,000         בצלטפטוף 100       100         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1115 40,800         מלוןטפטוף 68         68           יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן 36,000         חיטהטפטוף 60         60           יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן 42,000         חיטהטפטוף 70         70           יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן 68,250         חיטהקו נוע 195       195         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1116 117,000       עגבניותקו נוע 195       195         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1117 108,000       בצלקו נוע 180       180         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן1118 117,000       בצל/חיטהקו נוע 195       195         יאיר אפשטייןחפציבה09/06/2013מזרחי495

כן555 11,250         אבטיח גרעיניםקו נוע 75         75           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 7,500           חיטהקונוע 75         75           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן556 6,600           אבטיחטפטוף 44         44           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן557 7,500           אבטיחטפטוף 50         50           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 15,000         חימצהטפטוף 50         50           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן553 91,000         גזרטפטוף 130       130         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן554 510,000       פרדסהתזה 680       680         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 19,500         חימצהטפטוף 65         65           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 19,500         חימצהטפטוף 65         65           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 90,000         כותנהטפטוף 150       150         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496
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כן559 49,500         תירסטפטוף 110       110         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 5,100           חיטהטפטוף 51         51           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 5,200           חיטהטפטוף 52         52           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 5,200           חיטהטפטוף 52         52           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן560 131,600       גזרטפטוף 188       188         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 67,200         כותנהטפטוף 112       112         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 67,800         כותנהטפטוף 113       113         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 10,700         חיטהטפטוף 107       107         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 10,800         חיטהטפטוף 108       108         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 33,600         חימצהטפטוף 112       112         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן561 64,410         עגבניותטפטוף 113       113         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 10,700         חיטהטפטוף 107       107         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן562 37,800         גזרטפטוף 54         54           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן563 37,800         גזרטפטוף 54         54           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 27,400         חיטהקונוע 274       274         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 27,400         חיטהקונוע 274       274         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 24,000         חיטהקונוע 240       240         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן564 108,000       תירסקונוע 240       240         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 84,000         חמניותקונוע 240       240         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 24,000         חיטהקונוע 240       240         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 22,000         חיטהקונוע 220       220         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן565 22,000         אפונהקונוע 220       220         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 22,000         חיטהקונוע 220       220         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 77,000         חמנותקונוע 220       220         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 12,250         חיטהקונוע 123       123         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 12,250         חיטהקונוע 123       123         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן566 110,250       תירסקונוע 245       245         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן567 150,000       עגבניותקונוע 250       250         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 25,000         חיטהקונוע 250       250         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 17,300         חיטהקונוע 173       173         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן568 43,250         שעועיתקונוע 173       173         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 4,000           חיטה שטפטוף 40         40           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 10,000         חיטה שטפטוף 100       100         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן569 133,000       גזרטפטוף 190       190         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 12,200         חיטה שטפטוף 122       122         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן570 7,500           אבטיחטפטוף 50         50           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 23,000         חיטה שטפטוף 230       230         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496
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כן 2,300           חיטה שטפטוף 23         23           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 8,700           חיטה שטפטוף 87         87           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 8,600           חיטה שטפטוף 86         86           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 8,600           חיטה שטפטוף 86         86           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן571 17,500         שוםטפטוף 50         50           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן572 38,500         שוםטפטוף 110       110         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן573 42,000         שוםטפטוף 120       120         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן574 12,000         אבטיחטפטוף 80         80           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן575 18,000         אבטיחטפטוף 120       120         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 15,750         חמניותטפטוף 45         45           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 59,500         חמניתטפטוף 170       170         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 17,000         חיטה שטפטוף 170       170         עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 18,200         חימצהטפטוף 65         65           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 6,500           חיטה שטפטוף 65         65           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 5,500           חיטה שטפטוף 55         55           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן 2,000           חיטה שטפטוף 20         20           עידן שפרןתל יוסףc19/03/2013מרכזי 496

כן576 175,000       שקדטפטוף טמון 350       350         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן577 80,000         פרדס מערביטפטוף 100       100         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן578 88,000         זיתיםטפטוף 220       220         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן579 99,000         פרדס אורטפטוף 110       110         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן580 42,000         אבטיחטפטוף 140       140         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן581 100,000       תירסטפטוף 200       200         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן582 7,500           אפונההמטרה 150       150         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן 52,500         חמניותקו נוע 175       175         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן583 72,000         גזרהמטרה 120       120         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן584 52,500         שעועיתקו נוע 175       175         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן585 110,000       עגבניהטפטוף והמטרה 220       220         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן586 42,000         בצלטפטוף 140       140         לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן587 54,000         כרובטפטוף 90         90           לוין אמנוןמולדת19/03/2013'מולדת ב499

כן1260 5,500           גזרהמטרה 110       110         לוין אמנוןמולדת08/12/2013'מולדת ב499

כן 180,000       תירס מספואקונוע 300       300         דויד ספקטוררמת צבי09/06/2013יששכר500

כן1012 8,000           שקדיםטפטוף טמון 20         20           דויד ספקטוררמת צבי09/06/2013יששכר500

502
בית קשת 

דברת
ניב טוברידברת21/04/2013

אגודה חקלאית 
דברת

כן 220,000       אספסתקונוע 220       220         

502
בית קשת 

דברת
ניב טוברידברת21/04/2013

אגודה חקלאית 
דברת

כן 230,000       אספסתקונוע 230       230         
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502
בית קשת 

דברת
כן 110,000       תירס מספואקונוע 200       200         אגודת אלצ קשתאורון רבטלאלצ קשת02/06/2013

ניב טוברידברת21/04/2013דברת ב511
אגודה חקלאית 

דברת
כן 400,000       אספסתקונוע 400       400         

ניב טוברידברת21/04/2013דברת ב511
אגודה חקלאית 

דברת
כן 180,000       אספסתקונוע 180       180         

ניב טוברידברת21/04/2013דברת ב511
אגודה חקלאית 

דברת
כן895 27,000         תירס מתוקטפטוף 90         90           

ניב טוברידברת21/04/2013דברת ב511
אגודה חקלאית 

דברת
כן896 31,500         זיתיםטפטוף 90         90           

מוחמד מחמדיהאכסאל30/06/2013דברת ב511
אבן ' אגודת מארג

עמר
כן1068 350,000       זיתיםטפטוף 700       700         

מוחמד מחמדיהאכסאל30/06/2013דברת ב511
אבן ' אגודת מארג

עמר
כן1069 600,000       שקדיםטפטוף 1,200    1,200     

כן1119 48,000         שקדטפטוף 120       120         נתן סלעגזית09/06/2013גזית קולחים512

כן1120 16,000         זיתיםטפטוף 40         40           נתן סלעגזית09/06/2013גזית קולחים512

כןאקליפטוסטפטוף 32         32           נתן סלעגזית09/06/2013גזית קולחים512

כן1135 5,000           שקדיםטפטוף טמון 10         10           זועבי סאלחכפר מסר18/08/2013שדה אילן521

קו מי גת בין שדה אילן לדברתכן1132 2,400           תאניםטפטוף טמון 8           8             זועבי נימרכפר מצר18/08/2013שדה אילן521

קו מי גת בין שדה אילן לדברתכן1133 900              זיתיםטפטוף טמון 3           3             זועבי נימרכפר מצר18/08/2013שדה אילן521

כן1134 150              גפן+רימוניםטפטוף טמון 1           1             זועבי נימרכפר מצר18/08/2013שדה אילן521

כן1094 16,000         חמניותטפטוף 80         80           יעקב ברמןויצו נהלל10/07/2013ויצו נהלל824

כן854 170,000       תמריםהתזה+טפטוף 170       170         משה בן טולילהרשפים14/04/2013רשפים1701

כן 40,000         חיטה תחמיץהמטרה 50         50           יארי'אסא גשדה נחום14/04/2013שדה נחום1773

כן 40,000         סרקהמטרה 50         50           יארי'אסא גשדה נחום14/04/2013שדה נחום1773

כן1237 250,000       תירס מתוקקונוע 500       500         נתן סלעגזית12/09/2013גזית תנובה2028

כן 250,000       חיטהקונוע 500       500         נתן סלעגזית12/09/2013גזית תנובה2028

כן1238 250,000       אפונהקו נוע 500       500         נתן סלעגזית12/09/2013גזית תנובה2028

כן 38,000         חימצהטפטוף 190       190         עוזי וולףנווה יער21/03/2013אבן2059

כן 58,800         סורגוםטפטוף 140       140         עוזי וולףנווה יער21/03/2013אבן2059

כן 19,800         חמניותטפטוף 110       110         עוזי וולףנווה יער21/03/2013אבן2059

כן588 31,500         שקדיםטפטוף טמון 90         90           עוזי וולףנווה יער21/03/2013אבן2059

כן589 3,600           שקדיםטפטוף טמון 8           8             עוזי וולףנווה יער21/03/2013אבן2059

כן590 6,750           רימוניםטפטוף טמון 15         15           עוזי וולףנווה יער21/03/2013אבן2059

כן591 8,000           שקדיםטפטוף טמון 20         20           עוזי וולףנווה יער21/03/2013אבן2059
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כן 16,000         משתלת ורדיםטפטוף 40         40           אילן קרן צורבית לחם הגלילית17/07/2013אבן2059

כן1211 4,000           זיתיםטפטוף 20         20           דן גתבית לחם הגלילית17/07/2013אבן2059

כן 7,200           תירס מספואטפטוף 16         16           יאיר קרן צורבית לחם הגלילית17/07/2013אבן2059

כן1208 20,000         אבטיח לזרעיםטפטוף 50         50           אמנון ברקאיבית לחם הגלילית17/07/2013אבן2059

כן 8,000           משתלת נשיריםטפטוף 20         20           בצר אביתרבית לחם הגלילית17/07/2013אבן2059

כן1212 2,400           זיתיםטפטוף 12         12           אורנה זיתאלון הגליל17/07/2013אבן2059

כן1210 9,000           זיתיםטפטוף 20         20           אקרמן יוסיבית לחם הגלילית17/07/2013אבן2059

כן1209 11,250         זיתיםטפטוף 25         25           ירון תירושבית לחם הגלילית30/07/2013אבן2059

חלקה אלא 5,000           משתלהטפטוף 5           5             רמי חורבבית לחם הגליליתאבן2059

חלקה אלא 10,000         משתלהטפטוף 10         10           רמי חורבבית לחם הגליליתאבן2059

2141
אלונים 
נחלאות

כן 198,000       כותנהטפטוף 440       440         יצחק קליגראלונים10/02/2013

2141
אלונים 
נחלאות

כן 250,000       פרדסטפטוף 500       500         יצחק קליגראלונים10/02/2013
י עין "הוגשה בקשה גם ע

השופט

2141
אלונים 
נחלאות

כן495 350,000       פרדסטפטוף 500       500         הלל לושיעין השופט14/02/2013

כן1173 225,000       שקדיםטפטוף 500       500         אהוד אשרובעין דור07/07/2013עין דור תנובה2160

כן1174 234,000       זיתיםטפטוף 390       390         אהוד אשרובעין דור07/07/2013עין דור תנובה2160

כן1175 48,000         זיתיםטפטוף 120       120         אהוד אשרובעין דור07/07/2013עין דור תנובה2160

כן 22,500         חיטההמטרה 150       150         אפיקי מיםגיל קורתימסילות17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן 76,500         תירס/חיטהטפטוף 510       510         אפיקי מיםגיל קורתימסילות17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן 312,000       חמניותטפטוף 520       520         אפיקי מיםגיל קורתימסילות17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן 63,000         חיטההמטרה 420       420         אפיקי מיםגיל קורתימסילות17/03/2013(קלח)בית שאן 2182
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כן549/12/2/3 792,000       זיתיםטפטוף 720       720         אפיקי מיםגיל קורתינוה איתן17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן 15,000         חיטההמטרה 100       100         אפיקי מיםגיל קורתינוה איתן17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן 100,000       חיטה/אספסתהמטרה 500       500         אפיקי מיםגיל קורתינוה איתן17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן550/13/2/3 256,000       זיתיםטפטוף 320       320         אפיקי מיםגיל קורתינווה אור17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן551/13/2/3 224,000       זיתיםטפטוף 280       280         אפיקי מיםגיל קורתינווה אור17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן552/13/2/3 160,000       זיתיםטפטוף 200       200         אפיקי מיםגיל קורתינווה אור17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן 70,000         חיטההמטרה 700       700         אפיקי מיםגיל קורתינווה אור17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן 75,000         חיטההמטרה 500       500         אפיקי מיםגיל קורתיניר דויד17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן 63,000         חיטההתזה+קונוע 420       420         אפיקי מיםגיל קורתיניר דויד17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן1233 54,000         תמריםטפטוף 270       270         אפיקי מיםגיל קורתיניר דויד18/08/2013(קלח)בית שאן 2182

כן 660,000       חיטה+אספסתהתזה+קונוע 550       550         אפיקי מיםגיל קורתירשפים17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן 500,000       חיטה+חמניות טפטוף 1,000    1,000     אפיקי מיםגיל קורתירשפים17/03/2013(קלח)בית שאן 2182

כן416 24,000         פרדסטפטוף טמון 240       240         עופר דרוריגבעת עוז27/01/2013הסרגל2260

כן417 200,000       שקדיםטפטוף טמון 500       500         עופר דרוריגבעת עוז27/01/2013הסרגל2260

כן 108,000       תירס מספואטפטוף 240       250         איתן אגוזיהזורע14/04/2013הסרגל2260

כן 225,000       תירס תחמיץטפטוף+המטרה 450       450         שמעון עקרימדרך עוז16/06/2013 הסרגל2260

כן 90,000         חמניותטפטוף 300       300         חגי נירמזרע21/04/2013הסרגל2260

כן 90,000         כותנהטפטוף 300       300         חגי נירמזרע21/04/2013הסרגל2260

כן 135,000       חיטהקו נוע 900       900         חגי נירמזרע21/04/2013הסרגל2260

כן 27,000         עצי נויטפטוף 15         15           נעם רביןהרדוף09/06/2013הרדוף2323

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 5,000           חיטה לגרעיניםהמטרה 100       100         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 56,000         חמניותטפטוף 160       160         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן908 66,500         כרובטפטוף 190       190         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013
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497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן909 24,000         ברוקוליטפטוף 80         80           גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 2,500           חיטההמטרה 50         50           גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן910 105,600       אבטיח מאכלטפטוף 330       330         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 16,000         חיטההמטרה 320       320         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 27,000         חיטה לגרעיניםהמטרה 270       270         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 2,500           חיטהטפטוף 50         50           גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן911 36,000         שעועייתהמטרה 100       100         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 10,000         חיטה לגרעיניםהמטרה 200       200         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן912 63,250         תירס תעשיהטפטוף 115       115         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 12,600         חיטה לגרעיניםהמטרה 105       105         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן913 142,500       גזרהמטרה 190       190         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 10,000         חיטה לגרעיניםהמטרה 200       200         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 105,000       קקיוןטפטוף 210       210         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 35,000         חמניותקו נוע 100       100         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 35,000         חמניותקונוע 100       100         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן914 20,000         אבטיח לגרעיניםטפטוף 100       100         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 20,000         חיטה לגרעיניםקונוע 200       200         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן915 10,000         אבטיח לגרעיניםטפטוף 50         50           גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן916 20,000         אבטיח לגרעיניםטפטוף 100       100         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013
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497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן917 57,000         בצל אוריהמטרה 100       100         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 23,400         חיטהקונוע 195       195         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן918 38,500         בצל אוריהמטרה 70         70           גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 14,400         חיטה לגרעיניםקו נוע 120       120         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 19,200         חיטה לגרעיניםנוע-קו 160       160         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 56,000         חמניותטפטוף 160       160         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 22,800         חיטה לגרעיניםנוע-קו 190       190         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 22,800         חיטה לגרעיניםנוע-קו 190       190         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן919 95,000         בצלהמטרה 190       190         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 22,800         חיטה לגרעיניםנוע-קו 190       190         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן920 85,500         שוםהמטרה 190       190         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 28,000         אבטיח לגרעיניםטפטוף 140       140         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 110,000       קיקיוןטפטוף 200       200         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 70,000         חמניותטפטוף 200       200         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן921 26,000         אבטיח לגרעיניםטפטוף 130       130         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 5,500           חיטה לגרעיניםהמטרה 110       110         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 3,000           חיטה לגרעיניםהמטרה 60         60           גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן922 114,000       עגבניותטפטוף 200       200         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 35,000         חימצהטפטוף 140       140         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013
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2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 24,500         חמניותטפטוף 70         70           גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן923 57,000         עגבניותטפטוף 100       100         גל יצחקיבית השיטה09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן943 888,000       שקדיםטפטוף טמון 1,480    1,480     רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן944 65,000         זיתיםטפטוף 130       130         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן945 22,400         פרדסטפטוף 32         32           רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן947 98,800         עגבניותטפטוף 190       190         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן946 50,000         שעועיתטפטוף 200       200         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 73,100         חיטהקונוע 170       170         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן948 114,400       עגבניותטפטוף 220       220         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן949 82,500         גזרהמטרה 150       150         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן950 63,540         תירסטפטוף 180       180         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן951 30,000         מלליטפטוף 150       150         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן952 67,200         תירסטפטוף 140       140         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן953 46,750         גזרטפטוף 85         85           רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן954 72,000         תירסטפטוף 150       150         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 24,500         חמניותטפטוף 70         70           רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 110,000       תירס תחמיץ/ חיטהקו נוע/טפטוף 220       220         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 59,500         חמניותטפטוף 170       170         רצין יצחקגבע09/05/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 60,000         חימצהטפטוף 120       120         רצין יצחקגבע09/05/2013
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2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן995 98,500         מטעיםטפטוף 197       197         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן996 133,650       ש"גד+ירקות טפטוף 297       297         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן997 255,500       מטעיםטפטוף 511       511         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן998 175,050       ש"גד+ירקות טפטוף 389       389         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן999 315,000       מטעיםטפטוף 630       630         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1000 327,600       ש"גד+ירקות טפטוף 728       728         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1001 92,000         מטעיםטפטוף 184       184         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1002 175,950       ש"גד+ירקות טפטוף 391       391         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1003 22,000         מטעיםטפטוף 44         44           יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1004 148,500       ש"גד+ירקות טפטוף 330       330         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1005 40,000         מטעיםטפטוף 80         80           יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1006 327,150       ש"גד+ירקות טפטוף 727       727         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1007 93,000         מטעיםטפטוף 186       186         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1008 6,300           ש"גד+ירקות טפטוף 14         14           יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1009 204,000       מטעיםטפטוף 408       408         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1010 89,500         מטעיםטפטוף 179       179         יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1011 31,050         ש"גד+ירקות טפטוף 69         69           יצחק פישרכפר יחזקאל09/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1155 57,600         גזרהמטרה 240       240         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1156 2,500           תבליניםהמטרה 50         50           לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013
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2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1157 10,000         פפריקהטפטוף 100       100         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1158 32,400         תבליניםהמטרה 180       180         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 14,400         חיטהקו נוע 120       120         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1159 32,400         אבטיחטפטוף 180       180         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 1,600           חיטהקונוע 40         40           לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1160 57,600         שום/בצלהמטרה 240       240         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1161 57,600         עגבניותהמטרה 240       240         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 87,025         חיטהטפטוף 295       295         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1162 90,000         גזרקו נוע 300       300         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1163 3,600           גזרהמטרה 60         60           לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1164 40,000         אבטיחהמטרה 200       200         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 25,600         חיטהטפטוף 160       160         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1164 78,400         אבטיחיםקו נוע 280       280         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 10,000         חיטהטפטוף 100       100         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1165 2,500           תירסקו נוע 50         50           לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1166 40,000         שום/בצלקו נוע 200       200         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1167 40,000         תבליניםקו נוע 200       200         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 7,225           חיטההמטרה 85         85           לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1168 140,625       שום/בצלקו נוע 375       375         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013
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2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1169 2,500           חוחובהטפטוף 50         50           לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1170 40,000         חוחובהטפטוף 200       200         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן1171 62,500         אבטיחטפטוף 250       250         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד30/06/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן805 282,000       שקדיםטפטוף טמון 470       470         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן806 68,000         זיתים/תמרים טפטוף 136       136         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן807 13,500         מלוןקונוע 135       135         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן808 96,000         סלקקונוע 160       160         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן809 49,500         תירסקונוע 110       110         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן810 78,750         תירסקונוע 175       175         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן811 32,000         אבטיח גרעיניםטפטוף 160       160         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 26,250         חמניותטפטוף 75         75           טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 112,000       חמניותטפטוף 320       320         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן812 50,000         תבליניםהמטרה 125       125         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן813 62,000         תבליניםקונוע 155       155         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן814 51,000         אפונהקונוע 170       170         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן815 48,000         גזרהמטרה 80         80           טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן816 100,000       אבטיחטפטוף 250       250         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן518 92,000         אבטיחטפטוף 230       230         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן519 20,000         אבטיח גרעיניםהמטרה 100       100         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

48 נפת עפולה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז צפון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 80,500         חמניותטפטוף 230       230         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן520 92,000         שוםטפטוף 230       230         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן821 163,800       עגבניותטפטוף 315       315         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 39,000         חיטהקונוע 260       260         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן822 117,000       תירסקונוע 260       260         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן823 139,500       תירסקונוע 310       310         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 48,000         חמצהקונוע 240       240         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן824 21,000         אבטיח גרעיניםטפטוף 105       105         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן825 138,000       גזרהמטרה 230       230         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 23,000         חיטההמטרה 230       230         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן 20,000         חיטההמטרה 200       200         טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן826 18,000         אבטיח גרעיניםטפטוף 90         90           טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן827 4,000           אבטיח גרעיניםטפטוף 20         20           טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
96

מרכזי 
c+מערביw

כן828 13,000         אבטיח גרעיניםטפטוף 65         65           טל אופקעין חרוד מאוחד24/03/2013

497+4
97

מרכזי 
c+מערביw

כן1243 203,000       פרדסטפטוף 290       290         לצטר מרדכיעין חרוד איחוד12/09/2013

כן 200,000       תירס תחמיץטפטוף 400       400         ש העמק"גדרועי ברקןגבת02/06/2013קו טאוור

49 נפת עפולה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

38
מאגר כפר 

750חסידים 
כן2/1021 3,000          תירס מתוקטפטוף 15          15           פאיז עומרי אבטיןאבטין04/06/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

38
מאגר כפר 

750חסידים 
איזינברג אליכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1026 31,000        פלפלטפטוף 62          62           

38
כפר חסידים 

750
איזינבנד שנירכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1058 60,600        תירס תחמיץטפטוף 202        202         

38
כפר חסידים 

750
איזינבנד שנירכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1058 48,000        חזרתטפטוף+המטרה  40          40           

38
כפר חסידים 

750
איזינבנד שנירכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1058 5,100          כותנה נויטפטוף 30          30           

38
כפר חסידים 

750
איזינבנד שנירכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1058 2,800          חמצהטפטוף 14          14           

38
כפר חסידים 

750
שלמה מזרחיכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1057 48,300        תירס תחמיץטפטוף 161        161         

38
כפר חסידים 

750
מנדלמן חייםכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1052 10,000        בצלטפטוף 25          25           

38
מאגר כפר 

750חסידים 
נחמן גליזכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1053 800             שבולתהמטרה 20          20           

38
מאגר כפר 

750חסידים 
הלפרט משהכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1056 29,400        תירס מתוקטפטוף 84          84           

38
מאגר כפר 

750חסידים 
הלפרט משהכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1056 3,750          מילוןטפטוף 25          25           

38
מאגר כפר 

750חסידים 
הלפרט משהכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1056 8,400          תירס תחמיץטפטוף 24          24           

38
כפר חסידים 

750
אורי דינרכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1105 5,100          פומליתטפטוף 17          17           

38
כפר חסידים 

750
אורי דינרכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1105 6,000          זיתיםטפטוף 20          20           

38
מאגר כפר 

750חסידים 
סטולר דוידכפר חסידים31/6/13

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1068 3,600          חמצהטפטוף 36          36           

38
מאגר כפר 

750חסידים 
סטולר דוידכפר חסידים31/6/13

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1068 4,200          תירס מתוקטפטוף 12          12           

38
מאגר כפר 

750חסידים 
סטולר דוידכפר חסידים31/6/13

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1068 2,000          חמצהטפטוף 20          20           

38
מאגר כפר 

750חסידים 
איזינבנד יניבכפר חסידים20/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1000 30,000        שוםטפטוף/המטרה 125        125         

38
מאגר כפר 

750חסידים 
איזינבנד יניבכפר חסידים20/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1000 28,200        בצלטפטוף/המטרה 94          94           

1 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

38
מאגר כפר 

750חסידים 
איזינבנד יניבכפר חסידים20/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1000 5,000          רוסקוסטפטוף 10          10           

38
מאגר כפר 

750חסידים 
איזינבנד יניבכפר חסידים20/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1000 15,400        חומוסטפטוף 154        154         

38
מאגר כפר 

750חסידים 
איזינבנד יניבכפר חסידים20/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1000 39,900        תירס תחמיץטפטוף 114        114         

38
מאגר כפר 

750חסידים 
איזינבנד יניבכפר חסידים20/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1000 33,600        בטטותטפטוף 42          42           

38
מאגר כפר 

750חסידים 
איזינבנד יניבכפר חסידים20/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1000 51,200        חזרתטפטוף/המטרה 64          64           

38
כפר חסידים 

750
(צליל)אודי זבולוניכפר חסידים28/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1007 36,000        תירס מספואטפטוף 120        120         

38
מאגר כפר 

750חסידים 
(צליל)אודי זבולוניכפר חסידים28/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1007 19,500        חומוסטפטוף 130        130         

38
מאגר כפר 

750חסידים 
(צליל)אודי זבולוניכפר חסידים28/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1007 39,000        אבטיח גרעיניםטפטוף+קו נוע  260        260         

38
מאגר כפר 

750חסידים 
(צליל)אודי זבולוניכפר חסידים28/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1007 24,000        בוטניםהמטרה 60          60           

38
מאגר כפר 

750חסידים 
בלכר גיאכפר חסידים

ועד מושב כפר 
חסידים

חסרים פרטיםלא 38,000        משתלת עציםטפטוף 100        100         

לא 88,000        בוטניםטפטוף 220        220         ש ראם"גדעומרי רמוןרמת יוחנןרמת יוחנן58
בקשה הוחזרה 

להשלמת 
פרטים

לא 65,000        כותנהטפטוף 130        130         ש ראם"גדעומרי רמוןרמת יוחנןרמת יוחנן58
בקשה הוחזרה 

להשלמת 
פרטים

לא 32,500        חמניותטפטוף 130        130         ש ראם"גדעומרי רמוןרמת יוחנןרמת יוחנן58
בקשה הוחזרה 

להשלמת 
פרטים

לא 55,000        חמצהטפטוף 220        220         ש ראם"גדעומרי רמוןרמת יוחנןרמת יוחנן58
בקשה הוחזרה 

להשלמת 
פרטים

2 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

לא 45,000        חמניותטפטוף 180        180         ש ראם"גדעומרי רמוןאושהאושה67
בקשה הוחזרה 

להשלמת 
פרטים

לא 110,000      כותנהטפטוף 220        220         ש ראם"גדעומרי רמוןאושהאושה67
בקשה הוחזרה 

להשלמת 
פרטים

71
כפר חסידים 

450
דרפנר אמירכפר חסידים08/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1002 30,750        שוםטפטוף/המטרה 123        123         

71
כפר חסידים 

450
דרפנר אמירכפר חסידים08/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1002 30,000        בצלטפטוף/המטרה 120        120         

71
כפר חסידים 

450
שלמה מזרחיכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1057 2,380          מילוןטפטוף 14          14           

71
כפר חסידים א 

450
מנדלמן חייםכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1052 30,300        תירס תחמיץטפטוף 101        101         

71
כפר חסידים ב 

450
מנדלמן חייםכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1052 7,800          תירס מתוקטפטוף 26          26           

71
כפר חסידים 

450
כפר חסידים04/06/2013

יעקוב עודי ואוסנת 
מרום

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1054 19,200        תירס תחמיץטפטוף 64          64           

71
כפר חסידים 

450
כפר חסידים04/06/2013

יעקוב עודי ואוסנת 
מרום

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1054 12,000        תירס מתוקטפטוף 40          40           

71
כפר חסידים 

450
כפר חסידים04/06/2013

יעקוב עודי ואוסנת 
מרום

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1054 21,350        זיתיםטפטוף 61          61           

71
כפר חסידים 

450
דרפנר אמירכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1055 16,500        חמצהטפטוף 110        110         

71
כפר חסידים 

450
דרפנר אמירכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1055 15,960        אבטיח גרעיניםטפטוף 114        114         

71
כפר חסידים 

450
דינר שמעוןכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1059 11,900        הדריםטפטוף 34          34           

71
כפר חסידים ב 

450
ניר קינןיגור31/07/2013

אורי קינן רכז 
ז  "ת/משק 

34367136
כן2/1022 17,500        עגבניותטפטוף 50          50           

71
כפר חסידים 

450
ויסברג דרורכפר חסידים31/07/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1073 40,000        תירס תחמיץטפטוף 200        200         

71
כפר חסידים 

450
ויסברג דרורכפר חסידים31/07/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1073 4,000          אבטיחיםטפטוף 40          40           

71
כפר חסידים 

450
רונן פיירכפר חסידים31/07/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1072 40,500        תירס תחמיץטפטוף 90          90           

3 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

71
כפר חסידים 

450
רונן פיירכפר חסידים31/07/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1072 6,300          רימוניםטפטוף 14          14           

71
כפר חסידים 

450
אליאס יוסיכפר חסידים31/07/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1063 7,000          זיתיםטפטוף 14          14           

71
כפר חסידים 

450
חרג גיוראכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1074 27,300        זיתיםטפטוף 78          78           

71
כפר חסידים 

450
חרג גיוראכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1074 4,900          הדריםטפטוף 14          14           

71
כפר חסידים 

450
חרג גיוראכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1074 4,900          הדריםטפטוף 14          14           

71
כפר חסידים 

450
דג אביעדכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1070 5,600          הדריםטפטוף 14          14           

71
כפר חסידים 

450
דג אביעדכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1069 5,600          חמצהטפטוף 28          28           

71
כפר חסידים 

450
דג אביעדכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1069 8,400          תירס מתוקטפטוף 28          28           

71
כפר חסידים 

450
דג אביעדכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1070 6,000          ארטישוקטפטוף 20          20           

71
כפר חסידים 

450
חיים מנדלמןכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1052 4,500          כרובטפטוף 15          15           

72
שער העמקים 

דשנים (ג)
כן2/1023 72,000        בוטניםקו נוע 180        180         ניר קינןיגור28/08/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

72
שער העמקים 

דשנים (ג)
כן2/1023 68,000        תירס גרעיניםטפטוף 170        170         ניר קינןיגור28/08/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

72
שער העמקים 

דשנים (ג)
כן2/1023 72,000        תירס תחמיץקו נוע 180        180         ניר קינןיגור28/08/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

72
שער העמקים 

דשנים (ג)
כן2/1023 60,000        כותנהטפטוף 150        150         ניר קינןיגור28/08/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

לא 110,000      כותנהטפטוף 220        220         ש ראם"גדעומרי רמוןכפר המכביכפר המכבי79
בקשה הוחזרה 

להשלמת 
פרטים

4 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

לא 65,000        תירס מתוקטפטוף 130        130         ש ראם"גדעומרי רמוןכפר המכביכפר המכבי79
בקשה הוחזרה 

להשלמת 
פרטים

לא 52,000        בוטניםקו נוע 130        130         ש ראם"גדעומרי רמוןכפר המכביכפר המכבי79
בקשה הוחזרה 

להשלמת 
פרטים

89
מאגר יגור בית 

(פק)
דרפנר אמירכפר חסידים08/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1003 5,000          בצלטפטוף/המטרה 20          20           

89
יגור  )' יגור ב

(בית
קרן עזריאלכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1060 53,600        תירס מספואטפטוף 134        134         

89
יגור  )' יגור ב

(בית
אמין מנהל מנסורעוספיא14/06/2013

אורי קינן רכז 
ז  "ת/משק 

34367136
כן2/1020 55,000        מילון+אבטיח טפטוף 220        220         

89
יגור  )' יגור ב

(בית
אמין מנהל מנסורעוספיא14/06/2013

אורי קינן רכז 
ז  "ת/משק 

34367136
כן2/1020 3,750          כרובטפטוף 15          15           

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1024 240,000      בוטניםקו נוע 600        600         ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1024 49,000        תירס תחמיץקו נוע 140        140         ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1024 210,000      עגבניותטפטוף 600        600         ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1024 42,500        בצלטפטוף-קו נוע  170        170         ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1024 17,500        שוםטפטוף-קו נוע  70          70           ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1024 75,000        אבטחי זרעיםטפטוף 250        250         ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1024 80,000        אבטיח מללי פצוחיםטפטוף 400        400         ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1024 30,000        חמניותטפטוף 120        120         ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1024 87,500        תירס גרעיניםטפטוף 250        250         ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1024 175,000      זיתיםטפטוף 350        350         ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

5 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

89
יגור  )' יגור ב

(בית
דג אביעדכפר חסידים31/07/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1070 9,600          ארטישוקטפטוף 32          32           

אליאס יוסיכפר חסידים31/07/2013יגור בית ב89
ועד מושב כפר 

חסידים
כן2/1064 1,750          זיתיםטפטוף 4            4              

89
יגור  )' יגור ב

(בית
אסיק תשתיות18/08/2013

נתן סינק מנהל 
פרוייקט מחלף יגור

שפיר הנדסה 
אזרחית

כן2/1107 5,600          הרטבת דרכיםהתזה 200        200         

89
יגור מאגר בית 

(ק'פ)
אורי דינרכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1104 175             זיתיםטפטוף 4            4              

89
יגור  )' יגור ב

(בית
אורי דינרכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1105 6,000          מנדרינותטפטוף 20          20           

89
יגור  )' יגור ב

(בית
אורי דינרכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1105 5,600          קליפיםטפטוף 14          14           

89
יגור  )' יגור ב

(בית
אלי ינאיכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1071 45,000        חזרתטפטוף 30          30           

89
יגור  )' יגור ב

(בית
אלי ינאיכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1071 9,000          כותנה נויטפטוף 30          30           

89
יגור  )' יגור ב

(בית
אלי ינאיכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1071 12,000        כותנה נויטפטוף 40          40           

89
יגור  )' יגור ב

(בית
אלי ינאיכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1071 4,200          כותנה נויטפטוף 14          14           

89
יגור  )' יגור ב

(בית
אלי ינאיכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1071 4,800          זיתיםטפטוף 12          12           

89
יגור  )' יגור ב

(בית
חרג גיוראכפר חסידים20/08/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1075 3,675          זיתיםטפטוף 11          11           

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1110 11,250        עגבניותטפטוף 25          25           אמין מנהל מנסורעוספיא28/08/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

89
יגור  )' יגור ב

(בית
כן2/1132 6,250          קשואיםטפטוף 25          25           אמין מנהל מנסורעוספיא17/09/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

89
יגור  )' יגור ב

(בית
מבצרי שמואלכפר חסידים31/6/13

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1067 1,400          הדריםטפטוף 4            4              

89
יגור  )' יגור ב

(בית
עומר קוליגור17/09/2013

אורי קינן רכז 
ז  "ת/משק 

34367136
כן2/1132 170,000      זיתיםטפטוף 340        340         

89
מאגר יגור בית 

(פק)
איזינבנד יניבכפר חסידים20/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1000 3,500          בצלטפטוף 14          14           

89
מאגר יגור בית 

(פק)
איזינבנד יניבכפר חסידים20/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1000 28,800        כותנה נויטפטוף 64          64           

6 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

89
מאגר יגור בית 

(פק)
איזינבנד יניבכפר חסידים20/01/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1000 1,575          זיתיםטפטוף 4            4              

89
יגור  )' יגור ב

(בית
קלין עידוכפר חסידים04/06/2013

ועד מושב כפר 
חסידים

כן2/1025 9,000          זיתיםטפטוף 18          18           

כן2/1107 39,750        הרטבת דרכיםהתזה 150        150         נתן סניק חברת שפיריגור18/08/2013יגור בית ב89

נתן סניק חברת שפיריגוריגור בית ב89
ח עבודות "ר

רכבת  ('קטע א)עפר
ישראל

לא 4,500          הרטבת דרכיםהתזה 18          18           
חסרים 

אישורים

91
שער העמקים 

בית
כן2/1061 37,800        רימוניםטפטוף 70          70           שער העמקיםאבי רונןשער העמקים19/11/2013

91
שער העמקים 

בית
כן2/1061 19,600        חמניותטפטוף 70          70           שער העמקיםאבי רונןשער העמקים19/11/2013

96
מכון )'יגור א

(טיהור חיפה
כן2/1022 777,000      כותנהטפטוף-קו נוע  1,850     1,850      ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

96
מכון )'יגור א

(טיהור חיפה
כן2/1022 50,000        חמצהטפטוף 250        250         ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

96
מכון )'יגור א

(טיהור חיפה
כן2/1022 22,500        חמניותטפטוף 90          90           ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

96
מכון )'יגור א

(טיהור חיפה
כן2/1022 80,000        תירס תחמיץטפטוף-קו נוע  200        200         ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

96
מכון )'יגור א

(טיהור חיפה
כן2/1022 36,000        תירס גרעיניםטפטוף 90          90           ניר קינןיגור31/07/2013

ז  "ת/אורי קינן רכז משק 
34367136

ערטאל טוביןכפר גלים28/08/2013החותרים138
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1097 15,000        תירס מתוקטפטוף 50          50           

ערטאל טוביןהחותרים03/09/2013החותרים138
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1111 60,000        תירס מתוקטפטוף 200        200         

ערטאל טוביןהחותרים03/09/2013החותרים138
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1111 64,000        חמצהטפטוף 320        320         

ערטאל טוביןהחותרים03/09/2013החותרים138
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1111 32,000        בצלהמטרה 80          80           

ערטאל טוביןהחותרים03/09/2013החותרים138
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1111 20,000        חמצהטפטוף 200        200         

7 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

ערטאל טוביןהחותרים03/09/2013החותרים138
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1111 10,000        כרובטפטוף 50          50           

ערטאל טוביןהחותרים03/09/2013החותרים138
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1111 40,000        חמצהטפטוף 200        200         

שמעון/מזרחי מלכהמגדים27/10/2013ניר עציון138
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 24,000        בננותטפטוף 20          20           

ערטאל טוביןכפר גלים28/08/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1097 49,500        בננותטפטוף 55          55           

ערטאל טוביןכפר גלים28/08/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1097 99,000        בננותטפטוף 110        110         

ערטאל טוביןכפר גלים28/08/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1097 27,000        עגבניותטפטוף 30          30           

יהודה רוזנברגניר עציון01/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1122 323,150      בננותטפטוף 281        281         

יהודה רוזנברגניר עציון01/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1122 60,000        סורגוםטפטוף 300        300         

יהודה רוזנברגניר עציון01/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1122 46,250        חמצהטפטוף 250        250         

יהודה רוזנברגניר עציון01/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1122 40,000        אבטיח מאכלטפטוף 100        100         

ערטאל טוביןבית אורן02/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1100 144,000      אפרסמוןטפטוף 180        180         

ערטאל טוביןבית אורן02/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1100 756,000      בננותטפטוף 840        840         

ערטאל טוביןהחותרים03/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1111 720,000      בננותטפטוף 800        800         

8 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

ערטאל טוביןהחותרים03/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1111 50,000        אבטיחטפטוף 200        200         

ערטאל טוביןהחותרים03/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1111 9,000          כרובהמטרה 20          20           

ערטאל טוביןעין כרמל17/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1099 504,000      בננותטפטוף 560        560         

ערטאל טוביןעין כרמל17/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1099 68,000        אפרסמוןטפטוף 85          85           

ערטאל טוביןעין כרמל17/09/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1099 148,500      הדריםטפטוף 270        270         

גביע גבימגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 76,800        בננותטפטוף 64          64           

סבן אורימגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 38,400        בננותטפטוף 32          32           

קניזו מרקמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 21,600        בננותטפטוף 18          18           

בן הרוש שמעוןמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 157,200      בננותטפטוף 131        131         

יעקב גביעמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 25,200        בננותטפטוף 21          21           

יצחק בן הרושמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 25,200        בננותטפטוף 21          21           

אל נתןמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 900             זיתיםטפטוף 2            2              

(98)אזולאי אורימגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 9,000          זיתיםטפטוף 15          15           

9 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

מוטקי מולכומגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 19,200        בננותטפטוף 16          16           

סבן פנימגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 147,600      בננותטפטוף 123        123         

סבן רפאלמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 74,400        בננותטפטוף 62          62           

ברדוגו  דודמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 14,000        בננותטפטוף 14          14           

אוקרט מרדכימגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 76,800        ירקותטפטוף 64          64           

בין אוזיון אלימגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 45,000        בננותטפטוף 45          45           

ברהום יעקובמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 9,000          בננותטפטוף 8            8              

דובי גרפינקלמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 14,400        בננותטפטוף 12          12           

חלויה ניסיםמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 31,200        בננותטפטוף 26          26           

יוסי אביטלמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 10,000        זיתיםטפטוף 20          20           

כהן שמואלמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 16,800        בננותטפטוף 14          14           

פרטוש יעקובמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 43,200        ירקותטפטוף 36          36           

רביבו יהודיתמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 19,200        בננותטפטוף 16          16           

10 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

שני רחמיםמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 9,000          זיתיםטפטוף 15          15           

ביטון אבי יחיאלמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 20,000        בננותטפטוף 20          20           

פיני סבןמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 147,600      בננותטפטוף 123        123         

סספורטס דודמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 19,200        בננותטפטוף 16          16           

דובי גרפינקלמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 1,260          מילוןטפטוף 5            5              

רביבו יהודהמגדים27/10/2013ניר עציון139
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1166 36,000        בננותטפטוף 40          40           

אבני משהגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1238 13,000        בננותטפטוף 13          13           

אבני משהגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1238 14,000        בננותטפטוף 14          14           

ארז מור חייםגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1247 7,000          ירקותטפטוף 10          10           

אריאלי אליהוגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1229 11,200        ירקותטפטוף 16          16           

גוזלן גיאגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1220 6,300          מלפפוןטפטוף 9            9              

גוזלן גיאגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1220 5,600          עגבניותטפטוף 8            8              

חדד ראובןגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1230 8,500          בננותטפטוף 9            9              
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2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

חדד ראובןגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1230 9,500          בננותטפטוף 10          10           

חיון דניאלגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1242 12,000        בננותטפטוף 12          12           

יצחק שריגגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1266 10,000        בננותטפטוף 10          10           

כחלון יעקובגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1239 17,000        בננותטפטוף 17          17           

מזרחי יהודהגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1241 15,000        בננותטפטוף 15          15           

מזרחי יהודהגבע כרמל03/12/2013נווה ים140
מי חוף הכרמל 

אגודה שיתופית 
מ"חקלאית בע

כן9/1241 15,000        בננותטפטוף 15          15           

גורי רוזןעמיקם31/6/13גלעד151
חקלאי )גורי רוזן 

(פרטי מושב עמיקם
כן2/1065 30,000        ריומיםטפטוף 50          50           

152
מתקן ביוב 
רמת הנדיב

כן13/1051 2,700          סרקטפטוף 4            4              הוגו ואן טראגורמת הנדיב04/06/2013

אלי טלכפר גליקסון28/08/2013כפר גליקסון154
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1108 862,500      אבוקדוטפטוף 1,150     1,150      

כן14/1011 672,000      אבוקדוטפטוף 840        840         איציק דותןרגבים18/08/2013רגבים155

160
 עין שמר 

בין מפעלי+'א
יוחאי יגודהעין שמר12/06/2013

החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1047 44,000        הדריםטפטוף 220        220         

160
 עין שמר 

בין מפעלי+'א
יוחאי יגודהעין שמר12/06/2013

החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1047 90,600        אבוקדוטפטוף 151        151         

160
 עין שמר 

בין מפעלי+'א
יוחאי יגודהעין שמר12/06/2013

החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1047 77,500        סורגוםטפטוף 155        155         

160
 עין שמר 

בין מפעלי+'א
יוחאי יגודהעין שמר12/06/2013

החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1047 50,000        תירס גרעיניםטפטוף 100        100         
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2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

160
 עין שמר 

בין מפעלי+'א
יוחאי יגודהעין שמר12/06/2013

החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1047 780,750      כותנהטפטוף 1,735     1,735      

160
 עין שמר 

בין מפעלי+'א
יוחאי יגודהעין שמר12/06/2013

החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1047 108,000      תירס מתוקטפטוף 270        270         

160
 עין שמר 

בין מפעלי+'א
יוחאי יגודהעין שמר12/06/2013

החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1047 24,750        תירס תחמיץטפטוף 55          55           

160
 עין שמר 

בין מפעלי+'א
יוחאי יגודהעין שמר12/06/2013

החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1047 92,250        תירס תחמיץטפטוף 205        205         

אודי שצקיגן שמואל28/07/2013נפוליון163
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1048 453,600      כותנהטפטוף 945        945         

אודי שצקיגן שמואל28/07/2013נפוליון163
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1048 48,400        סורגוםטפטוף 220        220         

אודי שצקיגן שמואל28/07/2013נפוליון163
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1048 115,500      תירס תחמיץטפטוף 210        210         

אודי שצקיגן שמואל28/07/2013נפוליון163
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1048 40,000        אבטיח גרעיניםטפטוף 200        200         

אודי שצקיגן שמואל28/07/2013נפוליון163
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1048 48,000        חמניותטפטוף 160        160         

עופר וגשלמצר30/07/2013מצר בית166
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1009 46,000        חימצהטפטוף 230        230         

עופר וגשלמצר30/07/2013מצר בית166
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1009 140,000      כותנהטפטוף 350        350         

עופר וגשלמצר30/07/2013מצר בית166
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1009 140,000      סורגוםטפטוף 350        350         

עופר וגשלמצר30/07/2013מצר בית166
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1009 284,900      אבוקדוטפטוף 370        370         

13 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

עופר וגשלמצר30/07/2013מצר בית166
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1009 76,500        אפרסמוןטפטוף טמון 85          85           

עופר וגשלמצר30/07/2013מצר בית166
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1009 11,900        בננותטפטוף טמון 14          14           

עופר וגשלמצר30/07/2013מצר בית166
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1009 104,000      זיתיםטפטוף טמון 260        260         

עופר וגשלמצר30/07/2013מצר בית166
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1009 500             נסיונותטפטוף 1            1              

כן14/1034 3,933          שסקטפטוף 5            5              קיבוץ מצרפארס אבו רקייהבקע אל גרבייה31/07/2013מצר בית166

כן14/1089 108,000      הדריםטפטוף 180        180         מושב ריחןאבי דניאלריחן31/07/2013זיתא167

עובדי אדמהגן השומרון30/07/2013זיתא167
עובדי אדמה גן 

השומרון
כן14/1015 160,000      הדריםטפטוף 200        200         

עובדי אדמהגן השומרון30/07/2013זיתא167
עובדי אדמה גן 

השומרון
כן14/1015 22,400        אבוקדוטפטוף 28          28           

כן14/1016 2,800,000   הדריםטפטוף והתזה 4,000     4,000      מקורותעודד קשתמהדרין חדרה04/06/2013זיתא167

כן14/1016 270,000      אבוקדוטפטוף והתזה 300        300         מקורותעודד קשתמהדרין חדרה04/06/2013זיתא167

עופר וגשלמצר30/07/2013זיתא167
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1010 80,000        הדריםטפטוף 400        400         

פרדס חנה כרכור29/08/2013זיתא167
בשם יפתח )נדב נאור 

חצור
ס "גורן חקלאות בי

חקלאי פרדס חנה
כן14/1098 100,000      סורגוםטפטוף 200        200         

אודי שצקיגן שמואל28/07/2013רקס'צ169
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1049 560,000      הדריםטפטוף 800        800         

כן14/1005 50,000        צמחי נויטפטוף 40          40           חברת חשמליעקוב זוהראורות רבין06/02/2013אורות רבין171

607
מכון טיהור 

חיפה
כן2/1066 12,000        צמחי נויטפטוף 20          20           מכון טיהור חיפהעמי בין חייםחיפה31/07/2013

607
מכון טיהור 

חיפה
כן2/1066 12,000        דשאהתזה+טפטוף  30          30           מכון טיהור חיפהעמי בין חייםחיפה31/07/2013

אודי שצקיגן שמואל28/07/2013דמיירה936
החברה הכלכלית 
למים וביוב מנשה

כן14/1050 280,000      הדריםטפטוף 400        400         

14 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז חיפה

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת  היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

 השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

1963
  מעיין צבי ב

(חדש)המזרחי 
אורן זאבעין איילה17/09/2013

מי חוף הכרמל 
אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע
כן9/1142 11,400        בננותטפטוף 12          12           

1963
  מעיין צבי ב

(חדש)המזרחי 
אייל כהןעין איילה17/09/2013

מי חוף הכרמל 
אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע
כן9/1139 19,000        בננותטפטוף 20          20           

1963
  מעיין צבי ב

(חדש)המזרחי 
יועד לידרעין איילה17/09/2013

מי חוף הכרמל 
אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע
כן9/1142 53,200        בננותטפטוף 56          56           

1963
  מעיין צבי ב

(חדש)המזרחי 
יועד לידרעין איילה17/09/2013

מי חוף הכרמל 
אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע
כן9/1142 41,800        בננותטפטוף 44          44           

1963
  מעיין צבי ב

(חדש)המזרחי 
יועד לידרעין איילה17/09/2013

מי חוף הכרמל 
אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע
כן9/1142 47,500        בננותטפטוף 50          50           

1963
  מעיין צבי ב

(חדש)המזרחי 
יזרעאלי חנןעין איילה17/09/2013

מי חוף הכרמל 
אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע
כן9/1134 28,500        בננותטפטוף 30          30           

1963
  מעיין צבי ב

(חדש)המזרחי 
יעקוב ארקעין איילה17/09/2013

מי חוף הכרמל 
אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע
כן9/1141 19,000        בננותטפטוף 20          20           

1963
  מעיין צבי ב

(חדש)המזרחי 
נביעות אבישיעין איילה17/09/2013

מי חוף הכרמל 
אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע
כן9/1133 17,100        בננותטפטוף 18          18           

1963
  מעיין צבי ב

(חדש)המזרחי 
נביעות אבישיעין איילה17/09/2013

מי חוף הכרמל 
אגודה שיתופית 

מ"חקלאית בע
כן9/1133 16,150        בננותטפטוף 17          17           

15 מחוז חיפה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז מרכז

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

כן     954,000אבוקדו טפטוף   1,060    1,060יד חנהדב שמעוניחומש- יד חנה 17/07/2013יד חנה178

כן     112,500הדריםטפטוף      150        150יד חנהדב שמעוניחומש- יד חנה 17/07/2013יד חנה178

כן       66,000כתנהטפטוף      120        120ש חפר"גדמיכה דורוןגבעת חיים מאוחד30/07/2013מרץ179

כן       60,000תירס לתחמיץקוונוע      120        120ש חפר"גדמיכה דורוןגבעת חיים מאוחד30/07/2013מרץ179

כן     140,000הדריםטפטוף      200        200מהדרין פריאורגדי יפיןאליכין25/04/2013(חפר צפון)חץ180

כן     110,000הדריםטפטוף       220        220הדרי השרוןשאול גור לביאאליכין09/04/2013(חפר צפון)חץ180

כן     245,000הדריםטפטוף      350        350מהדרין פריאורגדי יפיןבית ינאי25/04/2013(חפר צפון)חץ180

כן     376,600הדריםטפטוף      538        538גבעת חיים איחודיהונתן לביאגבעת חיים איחוד12/06/2013(חפר צפון)חץ180

כן       49,700הדרים צעירטפטוף      142        142גבעת חיים איחודיהונתן לביאגבעת חיים איחוד12/06/2013(חפר צפון)חץ180

כן       79,750בטניםהמטרה      145        145גבעת חיים איחודיהונתן לביאגבעת חיים איחוד12/06/2013(חפר צפון)חץ180

כן     444,000אבוקדו טפטוף      370        370גבעות החורשיורם גורגבעת חיים מאוחד24/07/2013(חפר צפון)חץ180

כן  1,011,200הדריםטפטוף   1,264    1,264גבעות החורשיורם גורגבעת חיים מאוחד24/07/2013(חפר צפון)חץ180

כן       18,000רימוניםטפטוף        30          30גבעות החורשיורם גורגבעת חיים מאוחד24/07/2013(חפר צפון)חץ180

כן     308,000הדריםטפטוף      440        440גיל פלוטקיןחיבת ציון29/08/2013(חפר צפון)חץ180

כן     180,000תפוחי אדמההמטרה      600        600גיל פלוטקיןחיבת ציון29/08/2013(חפר צפון)חץ180

כן       42,500פרחיםטפטוף        85          85גיל פלוטקיןחיבת ציון29/08/2013(חפר צפון)חץ180

כן       60,000רימוניםטפטוף      200        200גיל פלוטקיןחיבת ציון29/08/2013(חפר צפון)חץ180

כן     180,000בטטותהמטרה      600        600גיל פלוטקיןחיבת ציון29/08/2013(חפר צפון)חץ180

הדריםטפטוף      100        100פרי חפר' אגשי גישריחיבת ציון(חפר צפון)חץ180
65,000       

לא
לא הוגשה 

בקשה

ענפי נויטפטוף והתזה        80          80פרי חפר' אגשי גישריחיבת ציון(חפר צפון)חץ180
56,000       

לא
לא הוגשה 

בקשה

הדריםטפטוף והתזה        50          50הדרי חפר' אגשי גישריחיבת ציון(חפר צפון)חץ180
35,000       

לא
לא הוגשה 

בקשה

פרחיםטפטוף        10          10הדרי חפר' אגשי גישריחיבת ציון(חפר צפון)חץ180
7,000         

לא
לא הוגשה 

בקשה

כן       64,000הדריםהתזה      160        160כפר הראהרונן אלפסיכפר הראה23/07/2013(חפר צפון)חץ180

כן     450,000כותנהטפטוף      900        900ש חפר"גדמיכה דורוןעין החורש27/05/2013(חפר צפון)חץ180

כן     264,000בוטניםהמטרה      480        480ש חפר"גדמיכה דורוןעין החורש27/05/2013(חפר צפון)חץ180

כן     115,000תירס לתחמיץטפטוף      230        230ש חפר"גדמיכה דורוןעין החורש27/05/2013(חפר צפון)חץ180

כן       43,200הדריםטפטוף        60          60אהרון פרנקלעמק חפר28/07/2013(חפר צפון)חץ180

לנדסכן       68,600הדריםטפטוף        98          98מהדרין פריאורגדי יפיןעמק חפר25/04/2013(חפר צפון)חץ180

עתודות עמק חפרכן       22,500הדרים צעירטפטוף      150        150מהדרין פריאורגדי יפיןעמק חפר21/04/2013(חפר צפון)חץ180

צרפתי חיותמןכן       21,000הדריםטפטוף        30          30מהדרין פריאורגדי יפיןעמק חפר25/04/2013(חפר צפון)חץ180

כן  1,520,000הדריםטפטוף והתזה   1,900    1,900הדרי זיתאידידיה כהןעמק חפר17/03/2013(חפר צפון)חץ180

"פרדס גדול"כן     288,000הדריםטפטוף והתזה      480        480יעקב דייןעמק חפר27/03/2013(חפר צפון)חץ180

פרדס דבורהכן       60,000הדריםטפטוף והתזה      100        100יעקב דייןעמק חפר27/03/2013(חפר צפון)חץ180

עתודותכן     446,400הדריםטפטוף      558        558פירות אלפסירונן אלפסיעמק חפר23/07/2013(חפר צפון)חץ180

סולימניכן     197,600הדריםטפטוף      247        247פירות אלפסירונן אלפסיעמק חפר23/07/2013(חפר צפון)חץ180

1עמוד  נפת השרון



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז מרכז

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

דייןכן       36,000הדריםטפטוף        45          45פירות אלפסירונן אלפסיעמק חפר23/07/2013(חפר צפון)חץ180

אמנהכן       36,800הדריםטפטוף        46          46פירות אלפסירונן אלפסיעמק חפר23/07/2013(חפר צפון)חץ180

כן       14,000הדריםהתזה        20          20מטעי השרוןזיו רוזלמןעמק חפר10/04/2013(חפר צפון)חץ180

כן       10,000אקוניטופטפטוף        20          20מטעי השרוןזיו רוזלמןעמק חפר10/04/2013(חפר צפון)חץ180

כן         4,800אסתרטפטוף          6            6מטעי השרוןזיו רוזלמןעמק חפר10/04/2013(חפר צפון)חץ180

כן       16,000סייפןטפטוף        20          20מטעי השרוןזיו רוזלמןעמק חפר10/04/2013(חפר צפון)חץ180

מטעי לאהכן       60,000הדריםטפטוף        75          75מהדרין פריאורגדי יפיןפרדס פינר25/04/2013(חפר צפון)חץ180

פינרכן       87,500הדריםטפטוף      125        125מהדרין פריאורגדי יפיןפרדס פינר25/04/2013(חפר צפון)חץ180

קרניכן         5,250הדריםטפטוף        35          35מהדרין פריאורגדי יפיןפרדס פינר25/04/2013(חפר צפון)חץ180

כן     320,000אבוקדו טפטוף      400        400המעפיל גרנותשאול ברהמעפיל23/06/2013(חפר צפון)חץ180

אבוקדו התזה        70          70פרי שומרון'שמעון כהנוביץעמק חפר(חפר צפון)חץ180
56,000       

לא
לא הוגשה 

בקשה

מנחם מנדלסוןכן       11,250הדריםטפטוף        75          75מהדרין פריאורגדי יפיןפרדס פינר25/04/2013(חפר צפון)חץ180

מתי ניצןכן       52,500הדריםטפטוף        75          75מהדרין פריאורגדי יפיןפרדס פינר25/04/2013(חפר צפון)חץ180

דשא מוכןהמטרה      200        200בית יצחקשאול מקוריבית יצחק17/07/2013דרומי בורגתא183
200,000     

כן

אבוקדו התזה        70          70בית יצחקשאול מקוריבית יצחק17/07/2013דרומי בורגתא183
59,500       

כן

הדריםהתזה      200        200בית יצחקשאול מקוריבית יצחק17/07/2013דרומי בורגתא183
140,000     

כן

תירס לתחמיץקוונוע      200        200ערן יובלכפר ויתקין12/06/2013דרומי בורגתא183
110,000     

כן

תירס מתוקקוונוע      150        150ערן יובלכפר ויתקין12/06/2013דרומי בורגתא183
82,500       

כן

תפוחי אדמהטפטוף        40          40בורגתאאיציק סבחבורגתא17/07/2013דרומי בורגתא183
18,000       

כן

בטניםהמטרה        50          50בורגתאאיציק סבחבורגתא17/07/2013דרומי בורגתא183
30,000       

כן

הדריםטפטוף      230        131מהדרין פריאורשמעון אלפסיבית חירות26/06/2013דרומי בורגתא183
161,000     

כן

אבוקדו טפטוף      350        350מהדרין פריאורשמעון אלפסיבית חירות26/06/2013דרומי בורגתא183
280,000     

כן

כן     320,000בטטההמטרה      400        400חניאלדב שמעוניחניאל23/06/2013דרומי בורגתא183

הדריםהתזה      280        280חניאלדב שמעוניחניאל23/06/2013דרומי בורגתא183
182,000     

כן

ענפי נויטפטוף        60          60חניאלדב שמעוניחניאל23/06/2013דרומי בורגתא183
21,000       

כן

אבוקדוהתזה          6            6חניאלדב שמעוניחניאל23/06/2013דרומי בורגתא183
4,200         

כן
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א"תפוהמטרה      400        400חניאלדב שמעוניחניאל23/06/2013דרומי בורגתא183
280,000     

כן

משתלת עצי נויטפטוף        30          30חניאלדב שמעוניחניאל23/06/2013דרומי בורגתא183
18,000       

כן

חורשה ללא כניסת קהלטפטוף          6            6חניאלדב שמעוניחניאל23/06/2013דרומי בורגתא183
1,800         

כן

דשא מוכןהמטרה        15          15חניאלדב שמעוניחניאל23/06/2013דרומי בורגתא183
15,000       

כן

פסיפלורההמטרה          6            6חניאלדב שמעוניחניאל23/06/2013דרומי בורגתא183
2,400         

כן

אבטיח לגרעיניםקוונוע      430        430ערן יובלאביחייל12/06/2013דרומי בורגתא183
150,500     

כן

הדריםהתזה      300        300כפר חייםאילן לפלרכפר חיים17/03/2013דרומי בורגתא183
210,000     

כן

פרחיםטפטוף      150        150כפר חייםאילן לפלרכפר חיים17/03/2013דרומי בורגתא183
90,000       

כן

אבוקדוהתזה        10          10כפר חייםאילן לפלרכפר חיים17/03/2013דרומי בורגתא183
8,000         

כן

משתלת עצי נויטפטוף        15          15כפר חייםאילן לפלרכפר חיים17/03/2013דרומי בורגתא183
12,000       

כן

פסיפלורהטפטוף        10          10כפר חייםאילן לפלרכפר חיים17/03/2013דרומי בורגתא183
4,000         

כן

ענפי נויטפטוף        40          40'יגאל אלפרוביץכפר חיים17/07/2013דרומי בורגתא183
16,000       

כן

הדריםטפטוף והתזה      180        180כפר ידידיהאהוד אופנהיימרכפר ידידיה25/06/2013דרומי בורגתא183
126,000     

כן

רימוןטפטוף        40          40כפר ידידיהאהוד אופנהיימרכפר ידידיה25/06/2013דרומי בורגתא183
28,000       

כן

מנגוטפטוף        50          50הדרי השרוןשאול גור לביאכפר יונה09/04/2013דרומי בורגתא183
40,000       

כן

הדריםהתזה   1,030    1,030הדרי השרוןשאול גור לביאכפר יונה09/04/2013דרומי בורגתא183
772,500     

כן

דשא מוכןהמטרה        75          75דשא יצהרגיל ורז יצהרכפר מונש17/07/2013דרומי בורגתא183
60,000       

כן

דשא מוכןהמטרה        65          65כפר מונשנחמיה כהןכפר מונש17/07/2013דרומי בורגתא183
45,500       

כן

ירוקי עדטפטוף        50          50כפר מונשנחמיה כהןכפר מונש17/07/2013דרומי בורגתא183
50,000       

כן
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הדריםטפטוף והתזה   1,350    1,350כפר מונשנחמיה כהןכפר מונש17/07/2013דרומי בורגתא183
945,000     

כן

פרחיםטפטוף      240        240עולשיורם ברגעולש23/06/2013דרומי בורגתא183
168,000     

כן

רימוןטפטוף        30          30עולשיורם ברגעולש23/06/2013דרומי בורגתא183
21,000       

כן

זית למאכלטפטוף        30          30עולשיורם ברגעולש23/06/2013דרומי בורגתא183
21,000       

כן

הדריםטפטוף        15          15עולשיורם ברגעולש23/06/2013דרומי בורגתא183
10,500       

כן

תירס לתחמיץטפטוף       400        400יצחק חדדעולש30/07/2013דרומי בורגתא183
160,000     

כן

אבטיח לגרעיניםטפטוף      310        310ש חפר"גדמיכה דורוןעמק חפר20/05/2013דרומי בורגתא183
155,000     

כן

כותנהטפטוף      510        510ש חפר"גדמיכה דורוןעמק חפר20/05/2013דרומי בורגתא183
229,500     

כן

אבוקדו התזה        10          10מטעי עמק חפרעפר רוזנברגעמק חפר01/07/2013דרומי בורגתא183
9,000         

כן

הדריםטפטוף והתזה      290        290מטעי עמק חפרעפר רוזנברגעמק חפר01/07/2013דרומי בורגתא183
232,000     

כן

הדריםהתזה      114        114יעקב בן עזרעמק חפר 01/07/2013דרומי בורגתא183
91,200       

כן

הדריםטפטוף      320        320פרדס בורגתאאריק ברקוביץבורגתא17/07/2013דרומי בורגתא183
160,000     

כן

אבוקדוטפטוף        30          30פרדס בורגתאאריק ברקוביץבורגתא17/07/2013דרומי בורגתא183
6,000         

כן

אבטיח למאכלטפטוף מחופה      650        650יצחק חדדתנובותתנובות185
227,500     

איכות קולחיםלא

מלוניםטפטוף מחופה      200        200יצחק חדדניצני עוזתנובות185
40,000       

איכות קולחיםלא

מלוניםטפטוף מחופה      160        160יצחק חדדבארותייםתנובות185
32,000       

איכות קולחיםלא

קישואיםטפטוף מחופה        60          60יצחק חדדבארותייםתנובות185
12,000       

איכות קולחיםלא

אבטיח לגרעיניםטפטוף       200        200יצחק חדדבארותייםתנובות185
10,000       

איכות קולחיםלא

רוסקוסהתזה        70          70ינובגיא רפאליינוב15/08/2013תנובות185
35,000       

כן
החלקה מצפון לכביש עדיין 

בבדיקה

כן     574,000הדריםטפטוף      820        820מהדרין פריאורשמעון אלפסיפרדסיה26/06/2013תנובות185
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כן     672,000אבוקדוטפטוף      960        960מהדרין פריאורשמעון אלפסיפרדסיה26/06/2013תנובות185

כן       14,000אפרסמוןטפטוף        20          20מהדרין פריאורשמעון אלפסיפרדסיה26/06/2013תנובות185

מוטי בן יוסףתנובות01/09/2013תנובות185
אגודה שיתופית 

חקלאית
הדריםטפטוף      304        304

91,200       
כן

כן       14,000פקאןהתזה        20          20אביחיילגל ליאוניאביחייל11/04/2013בית חירות188

כן         4,800זית למאכלטפטוף        15          15אביחיילגל ליאוניאביחייל11/04/2013בית חירות188

כן       20,000דשא מוכןהמטרה        20          20אביחיילגל ליאוניאביחייל11/04/2013בית חירות188

כן     255,000הדריםטפטוף והתזה      340        340אביחיילגל ליאוניאביחייל11/04/2013בית חירות188

כן       12,000רימוןטפטוף והתזה        20          20בית הלוישמוליק פרדובית הלוי25/06/2013בית חירות188

כן         8,400אפרסמוןהתזה        14          14בית הלוישמוליק פרדובית הלוי25/06/2013בית חירות188

כן       70,000ירוקי עדטפטוף      100        100בית הלוישמוליק פרדובית הלוי25/06/2013בית חירות188

כן       49,000אבוקדו טפטוף והתזה        70          70בית הלוישמוליק פרדובית הלוי25/06/2013בית חירות188

כן     280,000הדריםטפטוף והתזה      400        400בית הלוישמוליק פרדובית הלוי25/06/2013בית חירות188

כן         7,200זית למאכלטפטוף        12          12בית הלוישמוליק פרדובית הלוי25/06/2013בית חירות188

כן     394,100הדריםטפטוף      563        563מהדרין פריאורמוטי חסוןבית חירות26/06/2013בית חירות188

כן       72,000אפרסמוןטפטוף        90          90מהדרין פריאורמוטי חסוןבית חירות26/06/2013בית חירות188

כן       67,500אבוקדוטפטוף        75          75מהדרין פריאורמוטי חסוןבית חירות26/06/2013בית חירות188

כן         4,200ויה'פיגטפטוף          6            6מהדרין פריאורמוטי חסוןבית חירות26/06/2013בית חירות188

כן     191,100הדריםטפטוף והתזה      273        273מהדרין פריאורמוטי חסוןבית ינאי26/06/2013בית חירות188

כן       49,000ענפי נויטפטוף        70          70בית ינאינחמיה כהןבית ינאי23/07/2013בית חירות188

כן       63,000הדריםטפטוף        90          90בית ינאינחמיה כהןבית ינאי23/07/2013בית חירות188

כן       66,500הדריםהתזה        95          95בית ינאינחמיה כהןבית ינאי23/07/2013בית חירות188

כן       28,200זית למאכלטפטוף      141        141בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן       13,400זית למאכלהתזה        67          67בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן       87,500אפרסמוןטפטוף      125        125בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן     159,600הדריםטפטוף      228        228בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן       94,500הדריםהתזה      135        135בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן     141,600אבוקדוטפטוף      177        177בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן       20,000אבוקדוהתזה        25          25בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן     175,500כותנהטפטוף      390        390בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן       85,500תירס לתחמיץטפטוף      190        190בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן     157,000ענפי נויטפטוף      314        314בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן       15,000פקאןהתזה        60          60בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן         5,000אננסטפטוף מחופה        10          10בית יצחקיצחק פיקבית יצחק23/06/2013בית חירות188

כן     157,500הדריםטפטוף      210        210גבעת חיים איחודיהונתן לביאגבעת חיים איחוד12/06/2013בית חירות188

כן     267,750אבוקדו טפטוף      315        315גבעת חיים איחודיהונתן לביאגבעת חיים איחוד12/06/2013בית חירות188

כן         5,250הדרים צעירטפטוף        35          35גבעת חיים איחודיהונתן לביאגבעת חיים איחוד12/06/2013בית חירות188

כן     132,000בטניםהמטרה      240        240גבעת חיים איחודיהונתן לביאגבעת חיים איחוד12/06/2013בית חירות188

כן     300,000אבוקדו טפטוף      300        300גבעות החורשיורם גורגבעת חיים מאוחד11/08/2013בית חירות188
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כן       38,500הדריםטפטוף        55          55גבעות החורשיורם גורגבעת חיים מאוחד11/08/2013בית חירות188

כן       45,000רימוניםטפטוף        90          90גבעות החורשיורם גורגבעת חיים מאוחד11/08/2013בית חירות188

כן     155,400הדריםטפטוף      222        222מהדרין פריאורמוטי חסוןגבעת שפירא26/06/2013בית חירות188

כן       44,000אפרסמוןטפטוף        55          55מהדרין פריאורמוטי חסוןגבעת שפירא26/06/2013בית חירות188

כן     180,000אבוקדוטפטוף      200        200מהדרין פריאורמוטי חסוןגבעת שפירא26/06/2013בית חירות188

כן       50,400פקאןהתזה        63          63מהדרין פריאורמוטי חסוןגבעת שפירא26/06/2013בית חירות188

כן       42,000הדריםהתזה        60          60כפר הראהאיתן קופפרברגכפר הראה13/08/2013בית חירות188

כן         5,000זית למאכלטפטוף        25          25כפר הראהאיתן קופפרברגכפר הראה13/08/2013בית חירות188

כן       12,000ירוקי עדטפטוף        30          30כפר ויתקיןעופר כהןכפר ויתקין09/04/2013בית חירות188

כן         8,000הדריםהתזה        10          10כפר ויתקיןעופר כהןכפר ויתקין09/04/2013בית חירות188

כן       15,000אבוקדו התזה        10          10כפר ויתקיןעופר כהןכפר ויתקין09/04/2013בית חירות188

כן       84,000ענפי נויהמטרה וטפטוף      120        120כפר חגלהאבנר פינקלכפר חגלה13/08/2013בית חירות188

כן     184,000הדריםטפטוף והתזה      230        230כפר חגלהאבנר פינקלכפר חגלה13/08/2013בית חירות188

כן       33,600נשיריםטפטוף והתזה        56          56כפר חגלהאבנר פינקלכפר חגלה13/08/2013בית חירות188

כן         7,200זית למאכלטפטוף        12          12כפר חגלהאבנר פינקלכפר חגלה13/08/2013בית חירות188

כן       14,000אבוקדוטפטוף        20          20כפר חגלהאבנר פינקלכפר חגלה13/08/2013בית חירות188

כן       40,000פרחיםטפטוף        50          50כפר חייםאילן לפלרכפר חיים17/03/2013בית חירות188

שלושה עציםכן         3,480פיטאיהטפטוף        29          29מעברותראובן מילרמעברות28/08/2013בית חירות188

קקוןכן         6,000י'ליצטפטוף        12          12מעברותראובן מילרמעברות28/08/2013בית חירות188

קקוןכן     184,000אבוקדו טפטוף      230        230מעברותראובן מילרמעברות28/08/2013בית חירות188

שלושה עציםכן     169,600אבוקדו טפטוף      212        212מעברותראובן מילרמעברות28/08/2013בית חירות188

כן     182,500הדריםטפטוף      365        365משמר השרוןאיתי מרגליתמשמר השרון30/06/2013בית חירות188

כן       72,000הדריםטפטוף        90          90פרדס הפקידיםדויד ויסוקרעמק חפר17/03/2013בית חירות188

כן         1,500זית למאכלטפטוף        10          10פרדס הפקידיםדויד ויסוקרעמק חפר17/03/2013בית חירות188

כן         3,000ציפור גן עדןטפטוף          6            6פרדס הפקידיםדויד ויסוקרעמק חפר17/03/2013בית חירות188

כן     126,500בטניםהמטרה      230        230ש חפר"גדמיכה דורוןעמק חפר20/05/2013בית חירות188

כן       17,400חימצהטפטוף      145        145ש חפר"גדמיכה דורוןעמק חפר20/05/2013בית חירות188

כן     172,500תירס לתחמיץטפטוף      345        345ש חפר"גדמיכה דורוןעמק חפר20/05/2013בית חירות188

כן     177,500כותנהטפטוף      355        355ש חפר"גדמיכה דורוןעמק חפר20/05/2013בית חירות188

כן     264,000השקיית סרקהמטרה      132        132הוד חפרשמואל להבעמק חפר.ת.א30/12/2012הוד חפר192

כן     200,000א"תפוהתזה      500        500קיבוץ יקוםעידן שחםיקום17/07/2013יקום195

גידול שניכן     120,000בטטההתזה      150        150קיבוץ יקוםעידן שחםיקום17/07/2013יקום195

גידול שניכן       50,000בוטניםהתזה      100        100קיבוץ יקוםעידן שחםיקום17/07/2013יקום195

כן       45,500הדריםהתזה        65          65בני ציוןעידו גולץבני ציון27/02/2013רעננה199

כן     352,000אבוקדוטפטוף      440        440בני ציוןעידו גולץבני ציון27/02/2013רעננה199

כן       84,000ירוקיםהתזה+טפטוף      120        120בני ציוןעידו גולץבני ציון27/02/2013רעננה199

כן         8,400זית למאכלטפטוף        28          28בני ציוןעידו גולץבני ציון27/02/2013רעננה199

כן       21,000אפרסמוןטפטוף        30          30בני ציוןעידו גולץבני ציון27/02/2013רעננה199

כן     264,000אפרסמוןטפטוף      330        330גליל יםשלומי אושפיזיןגליל ים25/02/2013הרצליה205
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כן     135,000אבוקדו טפטוף      150        150גליל יםשלומי אושפיזיןגליל ים25/02/2013הרצליה205

כן     330,000הדריםטפטוף      440        440גליל יםשלומי אושפיזיןגליל ים25/02/2013הרצליה205

כן       35,000משתלהטפטוף        50          50גליל יםשלומי אושפיזיןגליל ים25/02/2013הרצליה205

כן     250,000דשא מוכןהמטרה      250        250גליל יםשלומי אושפיזיןגליל ים25/02/2013הרצליה205

609
משמר השרון 

10בריכה 
הדריםטפטוף      240        240משמר השרוןאיתי מרגליתמשמר השרון23/06/2013

156,000     
כן

609
משמר השרון 

10בריכה 
הדרים צעירטפטוף      200        200משמר השרוןאיתי מרגליתמשמר השרון23/06/2013

20,000       
כן

1984
משמר השרון 

שווקה
אבוקדו טפטוף      500        500משמר השרוןאיתי מרגליתמשמר השרון23/06/2013

425,000     
כן

1984
משמר השרון 

שווקה
הדריםטפטוף      500        500משמר השרוןאיתי מרגליתמשמר השרון23/06/2013

350,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
אבוקדוטפטוף      160        160אומץיוסי ישראלאומץ12/05/2013

128,000     
דרוםכן

2008
עמק חפר 

מזרחי
אבוקדוטפטוף        80          80אומץיוסי ישראלאומץ12/05/2013

64,000       
צפוןכן

2008
עמק חפר 

מזרחי
אבוקדוטפטוף        10          10אומץיוסי ישראלאומץ12/05/2013

7,000         
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
הדריםטפטוף      160        160אומץיוסי ישראלאומץ12/05/2013

104,000     
מזרחכן

2008
עמק חפר 

מזרחי
ירוקי עדטפטוף        20          20אומץיוסי ישראלאומץ12/05/2013

9,000         
דרוםכן

2008
עמק חפר 

מזרחי
ירוקי עדטפטוף        50          50אומץיוסי ישראלאומץ12/05/2013

20,000       
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
תפוז סיניטפטוף        30          30אומץיוסי ישראלאומץ12/05/2013

19,500       
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
רימוניםטפטוף        10          10אומץיוסי ישראלאומץ12/05/2013

6,500         
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
תירס לתחמיץטפטוף      380        380אומץיוסי ישראלאומץ12/05/2013

190,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
כרם ייןטפטוף        20          20אומץיוסי ישראלאומץ12/05/2013

5,000         
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
אבוקדו טפטוף      750        750בחןאורי גילבחן11/08/2013

637,500     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
סורגוםטפטוף      250        250בחןאורי גילבחן11/08/2013

187,500     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
הדריםטפטוף        70          70בחןאורי גילבחן11/08/2013

38,500       
כן
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2008
עמק חפר 

מזרחי
כותנהטפטוף      135        135גבעת חיים איחודיוני איילגבעת חיים איחוד13/08/2013

74,250       
ס"ביהכן

2008
עמק חפר 

מזרחי
כותנהטפטוף      275        275גבעת חיים איחודיוני איילגבעת חיים איחוד13/08/2013

151,250     
קקוןכן

2008
עמק חפר 

מזרחי
תירס תחמיץטפטוף      610        610גבעת חיים איחודיוני איילגבעת חיים איחוד13/08/2013

335,500     
קקוןכן

2008
עמק חפר 

מזרחי
רימוניםטפטוף          8            8גן יאשיהנאווה שריגגן יאשיה06/06/2013

4,000         
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
הדריםטפטוף      172        172גן יאשיהנאווה שריגגן יאשיה06/06/2013

111,800     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
שתילי אבוקדוטפטוף        64          64גן יאשיהנאווה שריגגן יאשיה06/06/2013

38,400       
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
זיתטפטוף          8            8גן יאשיהנאווה שריגגן יאשיה06/06/2013

4,000         
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
אבוקדוטפטוף      300        300גן יאשיהנאווה שריגגן יאשיה06/06/2013

210,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
תירס לתחמיץטפטוף      280        280גן יאשיהנאווה שריגגן יאשיה06/06/2013

168,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
תירס לתחמיץטפטוף      240        240ערן יובלהדר עם12/06/2013

132,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
תירס מתוקטפטוף      240        240ערן יובלהדר עם12/06/2013

120,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
אבוקדו טפטוף      800        800גרנות+המעפיל שאול ברהמעפיל23/06/2013

600,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
הדריםטפטוף      303        303גבעות החורשיורם גורהעגן11/08/2013

212,100     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
אבוקדו טפטוף      285        285גבעות החורשיורם גורהעגן11/08/2013

285,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
תירס מתוקטפטוף      210        210ש חפר"גדמיכה דורוןעמק חפר12/06/2013

105,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
כתנהטפטוף      800        800ש חפר"גדמיכה דורוןעמק חפר12/06/2013

360,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
אבוקדו טפטוף      600        600גרנות+רגביםשי לברישרגבים25/06/2013

540,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
הדריםטפטוף      210        210גרנות+רגביםשי לברישרגבים25/06/2013

105,000     
כן

2008
עמק חפר 

מזרחי
הדריםטפטוף      280        280גיל פלוטקיןחיבת ציון29/08/2013

84,000       
כן

דו גידולכן       47,000חימצהטפטוף      235        235גן שמואלשמעון הרשקוביץגן שמואל25/02/2013חביבה2009
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דו גידולכן       58,750אבטיח גרעיניםטפטוף      235        235גן שמואלשמעון הרשקוביץגן שמואל25/02/2013חביבה2009

ץ'ארז חימובילהבות חביבה27/02/2013חביבה2009
להבות חביבה 

(גרנות)
אבוקדו צעירטפטוף      340        340

204,000     
כן

כן     264,000אבוקדו צעירטפטוף      330        330מגלגדי מזרחימגל03/09/2013חביבה2009

כן     648,000הדריםטפטוף      810        810בני דרורקובי רייךבני דרור27/02/2013תל יצחק2100

כן     340,000אבוקדוטפטוף והתזה      400        400קיבוץ יקוםעידן שחםיקום07/07/2013תל יצחק2100

כן     320,000אפרסמוןטפטוף       400        400קיבוץ יקוםעידן שחםיקום07/07/2013תל יצחק2100

כן       63,000הדריםטפטוף        70          70קיבוץ יקוםעידן שחםיקום07/07/2013תל יצחק2100

כן     180,000תירס תחמיץטפטוף      600        600קיבוץ יקוםעידן שחםיקום07/07/2013תל יצחק2100

כן       50,000בוטניםהמטרה      100        100קיבוץ יקוםעידן שחםיקום07/07/2013תל יצחק2100

כן  1,330,000הדריםטפטוף והתזה   1,900    1,900ל"יכין חקנחום דרורז חוף השרון"מוא26/02/2013תל יצחק2100

כן       40,000אבוקדו התזה        50          50ל"יכין חקנחום דרורז חוף השרון"מוא26/02/2013תל יצחק2100

חלקות 26כן       66,800אפרסמוןטפטוף        84          84רשפוןיונת אידןרשפון03/09/2013תל יצחק2100

חלקות 4כן       34,000אבוקדוטפטוף והתזה        43          53רשפוןיונת אידןרשפון03/09/2013תל יצחק2100

חלקות 7כן       27,250זית למאכלטפטוף        55          55רשפוןיונת אידןרשפון03/09/2013תל יצחק2100

חלקות 5כן       18,000דלעתהמטרה        30          30רשפוןיונת אידןרשפון03/09/2013תל יצחק2100

חלקה 1כן         7,500פקאןהתזה        15          15רשפוןיונת אידןרשפון03/09/2013תל יצחק2100

חלקות 6כן       51,375הדריםטפטוף והתזה        69          69רשפוןיונת אידןרשפון03/09/2013תל יצחק2100

חלקות 8כן       52,800בטטההתזה        88          88רשפוןיונת אידןרשפון03/09/2013תל יצחק2100

חלקות 17כן       56,800משתלת עצי נויטפטוף        71          71רשפוןיונת אידןרשפון03/09/2013תל יצחק2100

חלקות 4כן       24,500לימוניםהתזה        25          25רשפוןיונת אידןרשפון03/09/2013תל יצחק2100

  13,14חלקהכן       64,000א"תפוהמטרה      160        160שפייםהדר ליואישפיים12/05/2013תל יצחק2100

1,2,חלקה כן     180,000בוטניםהמטרה      300        300שפייםהדר ליואישפיים12/05/2013תל יצחק2100

כן     256,000אבוקדוטפטוף      320        320שפייםהדר ליואישפיים12/05/2013תל יצחק2100

כן       64,000הדריםטפטוף        80          80שפייםהדר ליואישפיים12/05/2013תל יצחק2100

כן     287,000הדריםטפטוף      410        410מהדריןפבלו לםתל יצחק03/09/2013תל יצחק2100

כן     245,000אפרסמוןטפטוף      350        350תל יצחקפבלו לםתל יצחק03/09/2013תל יצחק2100

כן     108,750אפרסמוןטפטוף      145        145געשיוסי שחרגעש10/04/2013תל יצחק2100

כן     320,000אבוקדו התזה+טפטוף       400        400געשיוסי שחרגעש10/04/2013תל יצחק2100

כן     560,000דשא מוכןהמטרה      700        700געשיוסי שחרגעש10/04/2013תל יצחק2100

גן שלמהכן       93,500בטטותהמטרה      110        110געשיוסי שחרגעש10/04/2013תל יצחק2100

כן       85,000מספואהמטרה        85          85חוות רוניתאהוד בן סירהחוות רונית03/09/2013תל יצחק2100

בריכות לגידול 
דגי נוי

זית למאכלטפטוף טמון        20          20עמית שניבית יצחק
6,000         

לא
אי עמידה 

בתנאים

כן     126,500כותנהטפטוף      230        230גבעת חיים איחודיוני איילגבעת חיים איחוד30/07/2013מרץ

9עמוד  נפת השרון



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז מרכז

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
ארגון , אגודה)

(ועוד

שטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

סורגוםטפטוף 200            200         איילעודד ויזלאייל13/08/2013ניר אליהו-אייל201
        80,000 

כן

תירס מספואטפטוף 300            300         איילעודד ויזלאייל13/08/2013ניר אליהו-אייל201
      180,000 

כן

אבוקדוטפטוף 200            200         איילעודד ויזלאייל13/08/2013ניר אליהו-אייל201
      160,000 

כן

הדריםטפטוף והתזה 240            240         ניר אליהועומר לוינסוןניר אליהו30/07/2013ניר אליהו-אייל201
      192,000 

כן

אבוקדוהתזה 330            330         ניר אליהועומר לוינסוןניר אליהו30/07/2013ניר אליהו-אייל201
      297,000 

כן

אבוקדו צעירהתזה 258            258         ניר אליהועומר לוינסוןניר אליהו30/07/2013ניר אליהו-אייל201
        77,400 

כן

מנגוהתזה 40              40           ניר אליהועומר לוינסוןניר אליהו30/07/2013ניר אליהו-אייל201
        24,000 

כן

תירס מספואטפטוף 200            200         איילעודד ויזלאייל13/08/2013אייל כוכב יאיר184
      120,000 

כן

אבוקדוטפטוף 300            300         איילעודד ויזלאייל13/08/2013אייל כוכב יאיר184
      240,000 

כן

אפרסמוןטפטוף 65              65           איילעודד ויזלאייל13/08/2013אייל כוכב יאיר184
        26,000 

כן

אפרסמוןטפטוף 65              65           איילעודד ויזלאייל13/08/2013אייל כוכב יאיר184
        45,500 

כן

דן אסתריקחורשיםחורשים211
חורשים עסקים 

וניהול
פאולוניהטפטוף 24              24           

          2,400 
רדיוס מגןלא

דן אסתריקחורשיםחורשים211
חורשים עסקים 

וניהול
אבוקדוהתזה 430            430         

      344,000 
רדיוס מגןלא

דן אסתריקחורשיםחורשים211
חורשים עסקים 

וניהול
דקלי נויטפטוף 15              15           

          4,500 
רדיוס מגןלא

דן אסתריקחורשיםחורשים211
חורשים עסקים 

וניהול
דשא מוכןהמטרה 320            320         

      256,000 
רדיוס מגןלא

דן אסתריקחורשיםחורשים211
חורשים עסקים 

וניהול
חמצהטפטוף 75              75           

        15,000 
רדיוס מגןלא

דן אסתריקחורשיםחורשים211
חורשים עסקים 

וניהול
תירס מספואטפטוף 150            150         

        67,500 
רדיוס מגןלא

1084
הוד -כפר סבא

השרון
אפרסמוןטפטוף 135            135         ירקונהירקונה

      121,500 
לא

אי עמידה 
בדרישות

1084
הוד -כפר סבא

השרון
הדריםטפטוף 294            294         אבי צרפתיהוד השרון12/06/2013

      220,500 
כן

10 נפת פתח תקווה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז מרכז

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
ארגון , אגודה)

(ועוד

שטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

1084
הוד -כפר סבא

השרון
כן 9,000          ארטישוקטפטוף 30              30           עדניםברוך נתנאלעדנים06/08/2013

1084
הוד -כפר סבא

השרון
תפוח עץטפטוף 12              12           עדניםברוך נתנאלעדנים06/08/2013

          6,000 
כן

1084
הוד -כפר סבא

השרון
רימוןטפטוף 60              60           עדניםברוך נתנאלעדנים06/08/2013

        36,000 
כן

1084
הוד -כפר סבא

השרון
אפרסמוןטפטוף 75              75           עדניםברוך נתנאלעדנים06/08/2013

        52,500 
כן

1084
הוד -כפר סבא

השרון
הדריםטפטוף והתזה 165            165         עדניםברוך נתנאלעדנים06/08/2013

      115,500 
כן

1084
הוד -כפר סבא

השרון
בטטותהמטרה 200            200         עדניםברוך נתנאלעדנים06/08/2013

      110,000 
כן

1084
הוד -כפר סבא

השרון
אקליפטוסטפטוף 14              14           עדניםברוך נתנאלעדנים06/08/2013

          9,800 
כן

1084
הוד -כפר סבא

השרון
מלוניםטפטוף מחופה 10              10           עדניםברוך נתנאלעדנים06/08/2013

          4,000 
כן

1084
הוד -כפר סבא

השרון
חציליםטפטוף 7                 7             עדניםברוך נתנאלעדנים06/08/2013

          4,900 
כן

1084
הוד -כפר סבא

השרון
ענפי נויטפטוף 37              37           ניסים אדיבאלישמע

        22,200 
לא

לא הוגשה 
בקשה

פרדס גן יעקובכן 90,750        הדריםטפטוף 121            121         אבי צרפתיהוד השרון12/06/2013נחל ירקון214

פרדס ויסבורדכן 67,500        הדריםטפטוף 90              90           אבי צרפתיהוד השרון12/06/2013נחל ירקון214

פרדס דן כהןכן 75,000        הדריםטפטוף 100            100         אבי צרפתיהוד השרון12/06/2013נחל ירקון214

פרדסגולדברגכן 56,250        הדריםטפטוף 75              75           אבי צרפתיהוד השרון12/06/2013נחל ירקון214

אנונההתזה 8                 8             אורן קורקטהוד השרוןנחל ירקון214
          5,600 

לא
לא הוגשה 

בקשה

הדריםהתזה 19              19           אורן קורקטהוד השרוןנחל ירקון214
        13,300 

לא
לא הוגשה 

בקשה

פקאןהתזה 25              25           אורן קורקטהוד השרוןנחל ירקון214
        20,000 

לא
לא הוגשה 

בקשה

כן 16,000        אבוקדוהתזה 20              20           אחמד נאדיפתח תקוה23/07/2013נחל ירקון214

כן 608,000      הדריםהתזה 760            760         אחמד נאדיפתח תקוה23/07/2013נחל ירקון214

כן 22,500        דלוריתטפטוף 75              75           איתן עוזרהוד השרון17/07/2013נחל ירקון214

כן 324,000      בטטההמטרה 540            540         איתן עוזרהוד השרון17/07/2013נחל ירקון214

כן 15,000        מלוניםטפטוף מחופה 75              75           איתן עוזרהוד השרון17/07/2013נחל ירקון214

כן 6,000          תפוח עץהתזה 10              10           צחי אבןפתח תקוה17/09/2013נחל ירקון214

כן 16,800        אפרסמוןהתזה 28              28           צחי אבןפתח תקוה17/09/2013נחל ירקון214

כן 45,000        פקאןהתזה 50              50           צחי אבןפתח תקוה17/09/2013נחל ירקון214

כן 12,000        הדריםהתזה 20              20           צחי אבןפתח תקוה17/09/2013נחל ירקון214

11 נפת פתח תקווה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז מרכז

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
ארגון , אגודה)

(ועוד

שטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

כן 36,000        ענפי נויטפטוף 60              60           צחי אבןפתח תקוה17/09/2013נחל ירקון214

כן 108,500      הדריםהתזה 155            155         שאול פרשקובסקיפתח תקוה12/06/2013נחל ירקון214

213
רמת הכובש 

מזרחי
הדריםטפטוף והתזה 1,300         1,300      רמת הכובשאורן עמיאלרמת הכובש30/07/2013

      845,000 
כן

213
רמת הכובש 

מזרחי
אבוקדוטפטוף והתזה 450            450         רמת הכובשאורן עמיאלרמת הכובש30/07/2013

      292,500 
כן

213
רמת הכובש 

מזרחי
דשא מוכןהמטרה 300            300         רמת הכובשאורן עמיאלרמת הכובש30/07/2013

      195,000 
כן

213
רמת הכובש 

מזרחי
תירס מספואטפטוף 200            200         רמת הכובשאורן עמיאלרמת הכובש30/07/2013

      100,000 
כן

213
רמת הכובש 

מזרחי
הדריםטפטוף והתזה 549            549         פריאוראן'רחמים גדרום השרון09/04/2013

      384,300 
איילכן

213
רמת הכובש 

מזרחי
הדריםטפטוף והתזה 990            990         פריאוראן'רחמים גדרום השרון09/04/2013

      693,000 
צופיתכן

213
רמת הכובש 

מזרחי
הדריםטפטוף והתזה 830            830         פריאוראן'רחמים גדרום השרון09/04/2013

      581,000 
משמרתכן

רעננה וירקונהכן 1,089,000  הדריםטפטוף 1,452         1,452      אבי צרפתירעננה12/12/2013רעננה199

4ליד כביש כן 33,000        הדריםטפטוף 44              44           אבי צרפתירעננה12/12/2013רעננה199

בצרהכן 532,500      הדריםטפטוף 710            710         אבי צרפתירעננה12/12/2013רעננה199

כן 28,000        הדריםהתזה 35              35           זכריה עוזרירעננה01/09/2013רעננה199

כן 40,000        תפוחי אדמההמטרה 100            100         זכריה עוזרירעננה01/09/2013רעננה199

כן 14,000        הדריםטפטוף 20              20           לקסר בינימיןרעננה03/09/2013רעננה199

כן 6,000          עצי נוי משתלהטפטוף 10              10           עידן תלםרעננה01/09/2013רעננה199

פרחיםהמטרה וטפטוף 80              80           צחי אבןרעננה01/09/2013רעננה199
        48,000 

כן

יונ קנטרוביץכן 7,500          הדריםטפטוף 10              10           אבי צרפתירעננה12/12/2013רעננה199

קיפניסכן 91,500        הדריםטפטוף 122            122         אבי צרפתירעננה12/12/2013רעננה199

כן 200,000      ירוקי עדטפטוף והתזה 200            200         ריינר מלאכירעננה12/06/2013רעננה199

כן 15,400        הדריםהתזה 22              22           דויד יוסףרעננה12/06/2013רעננה199

70חלקה כן 3,750          א"תפוהמטרה 15              15           דויד יוסףרעננה12/06/2013רעננה199

71חלקה כן 3,750          א"תפוהמטרה 15              15           דויד יוסףרעננה12/06/2013רעננה199

כן 7,200          תפוחי אדמההמטרה 12              12           יהודה כהןרעננה08/09/2013רעננה199

כן 10,000        תפוחי אדמההמטרה 20              20           יהודה כהןרעננה08/09/2013רעננה199

כן 67,200        בטטההמטרה 84              84           פרי דוידרעננה01/09/2013רעננה199

כן 67,200        תפוחי אדמההמטרה 84              84           פרי דוידרעננה01/09/2013רעננה199

כן 315,000      הדריםטפטוף והתזה 450            450         נחום דרורל"יכין חקפתח תקוה12/06/2013רמת השרון1114

12 נפת פתח תקווה



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז מרכז

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 
קבלת 
ההיתר

שם המבקששם הישוב
הגוף המבקש 

(ארגון ועוד, אגודה)

שטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
כמות 

קולחים 
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

כן 325,000       תירס לתחמיץקוונוע 650        650         נעןשרון יעקבנען13/08/2013נען224

כן 595,000       הדריםטפטוף 850        850         נעןשרון יעקבנען13/08/2013נען224

כן 32,500         תירס לפופקורןקוונוע 65          65           נעןשרון יעקבנען13/08/2013נען224

כן 1,012,500    כותנהטפטוף 2,025    2,025      נעןשרון יעקבנען13/08/2013נען224

כן 100,050       אבטיח לגרעיניםטפטוף 435        435         נעןשרון יעקבנען13/08/2013נען224

כן 599,200       הדריםטפטוף 749        749         מהדרין פריאורבועז גלעדיסתריה23/06/2013נשר225

כן 203,000       אבוקדוטפטוף 203        203         מהדרין פריאורבועז גלעדיסתריה23/06/2013נשר225

כן 25,600         אפרסמוןטפטוף 32          32           גדי אהרונסוןז גזר"מוא14/04/2013נשר225

כן 40,000         אפרסמוןטפטוף 80          80           גדי אהרונסוןז גזר"מוא14/04/2013נשר225

כן 25,600         אפרסמוןטפטוף 32          32           גדי אהרונסוןז גזר"מוא14/04/2013נשר225

ליד פרדס רמות מאירכן 16,000         אפרסמוןטפטוף 20          20           גדי אהרונסוןז גזר"מוא14/04/2013נשר225

ליד נעןכן 56,000         אפרסמוןטפטוף 70          70           גדי אהרונסוןז גזר"מוא14/04/2013נשר225

כן 35,000         רימוןטפטוף 50          50           עובדיה נחוםמתיתיהו27/05/2013נשר225

כן 14,000         הדריםטפטוף 20          20           עירא לוויןז גזר"מוא27/05/2013נשר225

כן 28,000         כרם ייןטפטוף 140        140         עירא לוויןז גזר"מוא27/05/2013נשר225

סכר איילוןכן 44,000         חימצהטפטוף 200        200         מבוא חורוןצביקה גולדברגרמבוא חורון11/08/2013נשר225

סכר איילוןכן 102,000       כותנהטפטוף 170        170         מבוא חורוןצביקה גולדברגרמבוא חורון11/08/2013נשר225

כן 11,200         הדריםטפטוף 16          16           ראובן זהריז גזר"מוא21/04/2013נשר225

כן 5,000           שזיףטפטוף 10          10           ראובן זהריז גזר"מוא21/04/2013נשר225

סתריהכן 25,200         פסיפלורהטפטוף 36          36           רולי מורןז גזר"מוא23/06/2013נשר225

סתריהכן 23,800         הדריםטפטוף 34          34           רולי מורןז גזר"מוא23/06/2013נשר225

ליד יציץכן 65,800         פסיפלורהטפטוף 94          94           רולי מורןז גזר"מוא23/06/2013נשר225

לא 150,000       ארטישוקטפטוף 500        500         דרור מיימוניפתחיהנען224
לא הוגשה 

בקשה

לא 11,100         ענביםטפטוף 37          37           דרור מיימוניפתחיהנען224
לא הוגשה 

בקשה

ליד יציץכן 17,250         אבוקדוטפטוף 23          23           רולי מורןז גזר"מוא23/06/2013נשר225

רמות מאירכן 22,400         י'ליצטפטוף 32          32           רולי מורןז גזר"מוא23/06/2013נשר225

רמות מאירכן 6,300           הדריםטפטוף 9            9             רולי מורןז גזר"מוא23/06/2013נשר225

כן 3,000           אפרסקטפטוף 10          10           שמעון חזותז גזר"מוא01/09/2013נשר225

כן 81,000         כרם ייןטפטוף 270        270         שמעון חזותז גזר"מוא01/09/2013נשר225

כן 20,000         זית שמןטפטוף 50          50           שמעון חזותז גזר"מוא01/09/2013נשר225

כן 7,500           ענבי מאכלטפטוף 15          15           שמעון חזותז גזר"מוא01/09/2013נשר225

כן 20,000         הרטבת דרכיםמשאית הרטבה   -         מפעל נשרמירב גביש מעתוקרמלה12/08/2013נשר225

כן 60,000         הדריםטפטוף 100        100         מושב גימזושמעון אנטמןמושב גימזו13/08/2013נשר225

כן 36,000         זית שמןטפטוף 90          90           מושב גימזושמעון אנטמןמושב גימזו13/08/2013נשר225

כן 45,000         כרם ייןטפטוף 150        150         מושב גימזושמעון אנטמןמושב גימזו13/08/2013נשר225

כן 17,500         אפרסקטפטוף 35          35           מושב גימזושמעון אנטמןמושב גימזו13/08/2013נשר225

1גוש כן 166,600       הדריםטפטוף 238        238         רמות מאיראורי נדםרמות מאיר19/05/2013נשר225
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2גוש כן 75,600         הדריםטפטוף 108        108         רמות מאיראורי נדםרמות מאיר19/05/2013נשר225

2גוש כן 23,000         אבוקדוטפטוף 50          50           רמות מאיראורי נדםרמות מאיר19/05/2013נשר225

גוש חבריםכן 8,400           זית שמןטפטוף 24          24           רמות מאיראורי נדםרמות מאיר19/05/2013נשר225

גוש חבריםכן 22,400         הדריםטפטוף 32          32           רמות מאיראורי נדםרמות מאיר19/05/2013נשר225

7ברמד כן 39,900         הדריםטפטוף 57          57           רמות מאיראורי נדםרמות מאיר19/05/2013נשר225

נטיעה חדשהכן 12,000         הדריםטפטוף 60          60           רמות מאיראורי נדםרמות מאיר19/05/2013נשר225

חלקת נעןכן 44,180         הדריםטפטוף 94          94           רמות מאיראורי נדםרמות מאיר19/05/2013נשר225

כן 2,500           דקלים והדסיםטפטוף 5            5             שעלביםאורן יששכרשעלבים21/07/2013תעוז225

כן 432,000       כותנהטפטוף 720        720         שעלביםאורן יששכרשעלבים21/07/2013תעוז225

כן 28,500         אבטיח לגרעיניםטפטוף 190        190         שעלביםאורן יששכרשעלבים21/07/2013תעוז225

כן 135,000       תירס לפופקורןטפטוף 300        300         שעלביםאורן יששכרשעלבים21/07/2013תעוז225

כן 90,000         חימצהטפטוף 450        450         שעלביםאורן יששכרשעלבים21/07/2013תעוז225

כן 15,000         קיקיוןטפטוף 25          25           שעלביםאורן יששכרשעלבים21/07/2013תעוז225

איציק דניןאשתאול07/08/2013תעוז225
הפלחה מבואות ' אג

ירושליים
כן 75,000         אבטיח לגרעיניםטפטוף 300        300         

אבנר יונצהנחם ומסילת ציון23/07/2013תעוז225
הפלחה מבואות ' אג

ירושליים
כן 244,000       שקדטפטוף טמון 610        350         

לא 45,000         שקדטפטוף 100        100         בן נוןפליקס חסוןבן נוןנשר225
לא הוגשה 

בקשה

אבנר יונצהנחם ומסילת ציון23/07/2013תעוז225
הפלחה מבואות ' אג

ירושליים
כן 390,000       כרם ייןטפטוף 1,300    1,300      

אבנר יונצהנחם ומסילת ציון23/07/2013תעוז225
הפלחה מבואות ' אג

ירושליים
כן 38,400         זית שמןטפטוף 96          96           

אבנר יונצהנחם ומסילת ציון23/07/2013תעוז225
הפלחה מבואות ' אג

ירושליים
כן 8,100           ענבי מאכלטפטוף 27          27           

כן 40,250         כרם ייןטפטוף 161        161         נעים נחוםמתיתיהו27/05/2013תעוז225

כן 658,000       תירס לתחמיץטפטוף 940        940         נצר סירניאבי שניצקינצר סירני30/07/2013נשר226

כן 52,800         אבטיח לגרעיניםטפטוף 440        440         נצר סירניאבי שניצקינצר סירני30/07/2013נשר226

אבנר יונצהכפר רות17/07/2013נשר226
הפלחה מבואות ' אג

ירושליים
כן 18,000         כרם ייןטפטוף 60          60           

כן 18,000         רימוןטפטוף טמון 30          30           כפר שמואלדוגי ישראליכפר שמואל28/08/2013נשר226

כן 18,000         רימוןטפטוף מחופה 30          30           כפר שמואלדוגי ישראליכפר שמואל28/08/2013נשר226

כן 17,500         אפרסקטפטוף טמון 35          35           כפר שמואלדוגי ישראליכפר שמואל28/08/2013נשר226

כן 70,000         שיחיםטפטוף 350        350         דרך ארץדפנה הלבץ6כביש 07/07/2013נשר226

כן 70,000         עצי נויטפטוף 350        350         דרך ארץדפנה הלבץ6כביש 07/07/2013נשר226

כן 320,000       עצי נויטפטוף 1,600    1,600       תפעול431נתיבי דפנה הלבץ431כביש 07/07/2013נשר226

כן 320,000       שיחיםטפטוף 1,600    1,600       תפעול431נתיבי דפנה הלבץ431כביש 07/07/2013נשר226

כן 36,000         ארטישוקטפטוף 120        120         חיים כהןמשמר איילון17/07/2013נשר226

כן 48,000         דלעתטפטוף 120        120         חיים כהןמשמר איילון17/07/2013נשר226
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כן 20,000         זית שמןטפטוף 80          80           חיים כהןמשמר איילון17/07/2013נשר226

כן 230,000       תירס לתחמיץטפטוף 460        460         שרון יעקבגזר11/08/2013נשר226

כן 76,000         אבטיח לגרעיניםטפטוף 380        380         שרון יעקבגזר11/08/2013נשר226

כן 185,000       תירס לפופקורןטפטוף 370        370         שרון יעקבגזר11/08/2013נשר226

אבנר יונצהנחם ומסילת ציון23/07/2013מסילת ציון227
הפלחה מבואות ' אג

ירושליים
כן 37,500         כרם ייןטפטוף 150        150         

אבנר יונצהנחם ומסילת ציון23/07/2013מסילת ציון227
הפלחה מבואות ' אג

ירושליים
כן 25,000         כרם ייןטפטוף 100        100         

אבנר יונצהנחם ומסילת ציון23/07/2013מסילת ציון227
הפלחה מבואות ' אג

ירושליים
כן 150,000       שקדטפטוף טמון 300        300         

כן 192,500       תירס לתחמיץטפטוף 350        350         מבוא חורוןצביקה גולדברגרמבוא חורון11/08/2013מסילת ציון227

כן 36,000         תירס פופקורןטפטוף 200        200         מבוא חורוןצביקה גולדברגרמבוא חורון11/08/2013מסילת ציון227

כן 132,000       חימצהטפטוף 220        220         מבוא חורוןצביקה גולדברגרמבוא חורון11/08/2013מסילת ציון227

כן 330,000       כרם ייןטפטוף 1,100    1,100      מבוא חורוןשמעון בטרמבוא חורון11/08/2013מסילת ציון227

כן 793,000       הדריםטפטוף 1,220    1,220      פריאורבועז גלעדיבקעת לוד11/04/2013מהדרין צריפין228

כן 119,000       אפרסמוןטפטוף 170        170         פריאורבועז גלעדיבקעת לוד11/04/2013מהדרין צריפין228

כן 15,640         כרם ייןטפטוף 68          68           דודי אבנוןמשמר דויד12/06/2013ד"חמ248

כן 63,750         חמניותטפטוף 255        255         ש חמד"גדדודי אבנוןחולדה06/06/2013ד"חמ248

כן 113,000       חימצהטפטוף 565        565         ש חמד"גדדודי אבנוןחולדה06/06/2013ד"חמ248

כן 913,000       כתנהטפטוף 1,660    1,660      ש חמד"גדדודי אבנוןחולדה06/06/2013ד"חמ248

כן 48,000         אבטיח לגרעיניםטפטוף 240        240         ש חמד"גדדודי אבנוןחולדה06/06/2013ד"חמ248

כן 112,500       תירס לפופקורןטפטוף 250        250         ש חמד"גדדודי אבנוןחולדה06/06/2013ד"חמ248

כן 126,000       רימוןטפטוף 210        210         חולדהסלביו פלדמןחולדה06/06/2013ד"חמ248

צפון מזרחכן 8,400           כרם ייןטפטוף 42          42           חולדהסלביו פלדמןחולדה06/06/2013ד"חמ248

צפון מערבכן 173,000       כרם ייןטפטוף 865        865         חולדהסלביו פלדמןחולדה06/06/2013ד"חמ248

כן 150,000       זית שמןטפטוף 250        350         חולדהסלביו פלדמןחולדה06/06/2013ד"חמ248

מדרום לכבישכן 50,000         כרם ייןטפטוף 250        250         חולדהסלביו פלדמןחולדה06/06/2013ד"חמ248

כן 180,000       כרובהמטרה 300        300         'ניר עבודות חקמיכאל זיויהוד12/06/2013ג"נתב2294

כן 132,000       סלקהמטרה 220        220         'ניר עבודות חקמיכאל זיויהוד12/06/2013ג"נתב2294

כן 30,000         אבטיח לגרעיניםהמטרה 200        200         'ניר עבודות חקמיכאל זיויהוד12/06/2013ג"נתב2294

H6כן 24,000         שיחיםטפטוף 60          60           רשות שדות התעופהרון עציוןג"נתב29/08/2013ג"נתב2294

H6כן 84,500         הדריםטפטוף 130        130         רשות שדות התעופהרון עציוןג"נתב29/08/2013ג"נתב2294

H4כן 24,000         שיחיםטפטוף 60          60           רשות שדות התעופהרון עציוןג"נתב29/08/2013ג"נתב2294
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H4כן 8,000           דשאהמטרה 10          10           רשות שדות התעופהרון עציוןג"נתב29/08/2013ג"נתב2294

H4כן 3,900           הדריםטפטוף 6            6             רשות שדות התעופהרון עציוןג"נתב29/08/2013ג"נתב2294

H2כן 12,000         שיחיםטפטוף 30          30           רשות שדות התעופהרון עציוןג"נתב29/08/2013ג"נתב2294

H2כן 8,800           דשאהמטרה 11          11           רשות שדות התעופהרון עציוןג"נתב29/08/2013ג"נתב2294

H2כן 12,000         עצי נויטפטוף 30          30           רשות שדות התעופהרון עציוןג"נתב29/08/2013ג"נתב2294

H7כן 24,000         שיחים ועציםטפטוף 60          60           רשות שדות התעופהרון עציוןג"נתב29/08/2013ג"נתב2294

כן 303,000       מגדלי קירור   -         רשות שדות התעופהרון עציוןג"נתב29/08/2013ג"נתב2294

בריכת שחיה 
שוהם

כן 4,500           גינוןהמטרה וטפטוף 5            5             בריכת שוהםשמואל שמלהשהם11/12/2012

מ "ש מחז"מט
גזר

כן 2,000,000    חברת חשמלאלה קוטלרז גזר"מוא
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16/06/2013גבעת ברנר238
בניה בית 

גמליאל
סעידי משה

אדלר סעידי 
מ"שיווק בע

כן     720,000הדריםטפטוף והתזה  1,200  1,200

כן       85,500חימצהטפטוף     342     342ירון פלטיןגבעת ברנר16/06/2013גבעת ברנר238

כן       45,250חמניותטפטוף     181     181ירון פלטיןגבעת ברנר16/06/2013גבעת ברנר238

כן     320,000אבוקדוטפטוף     320     320ירון פלטיןגבעת ברנר16/06/2013גבעת ברנר238

כן       90,750אבטיח לגרעיניםטפטוף     605     605ירון פלטיןגבעת ברנר16/06/2013גבעת ברנר238

כן         4,200פרדסטפטוף         6         6ירון פלטיןגבעת ברנר16/06/2013גבעת ברנר238

כן     123,750כותנה טפטוף     275     275ירון פלטיןגבעת ברנר16/06/2013גבעת ברנר238

כן     195,000הדריםטפטוף     300     300מהדריןדני סעדוןמהדרין24/03/2013גבעת ברנר238

כן       51,600פרדסטפטוף     129     129עמיר גןר"קבוצת שיל29/08/2013גבעת ברנר238

כן       27,000אבטיח מלליטפטוף     180     180עמיר גןר"קבוצת שיל29/08/2013גבעת ברנר238

כן       24,000שזיףטפטוף       60       60עמיר גןר"קבוצת שיל29/08/2013גבעת ברנר238

כן       16,000תפוח עץטפטוף       40       40עמיר גןר"קבוצת שיל29/08/2013גבעת ברנר238

כן     100,000כותנהטפטוף     200     200עמיר גןר"קבוצת שיל29/08/2013גבעת ברנר238

כן       51,000חימצהטפטוף     340     340עמיר גןר"קבוצת שיל29/08/2013גבעת ברנר238

כן       90,000תירס פופקורןטפטוף     200     200עמיר גןר"קבוצת שיל29/08/2013גבעת ברנר238

238
ש "מט

ר"עמב
כן             400דשא-נויהמטרה         1         1מכון טיהור ברנרנמרוד אור10/06/2013

238
ש "מט

ר"עמב
כן             200עצים ושיחים-נויהמטרה         1         1מכון טיהור ברנרנמרוד אור10/06/2013

241
' חפץ חיים א

(נתיבה)
כן     110,000תירס תחמיץטפטוף     200     200משה כהנאבית חלקיה04/07/2013

241
' חפץ חיים א

(נתיבה)
כן     187,000כותנהטפטוף     340     340משה כהנאבית חלקיה04/07/2013

241
' חפץ חיים א

(נתיבה)
כן     252,000כותנהטפטוף     420     420אשר יעקבחפץ חיים04/07/2013

241
יסודות 

(נתיבה)
כן       40,800כותנהטפטוף     340     340לוי משהיסודות

כן     151,500כרם ייןטפטוף     505     505לוי משהיסודות09/07/2013יסודות247

כן       49,500סורגוםטפטוף     165     165לוי משהיסודות09/07/2013יסודות247

כן     129,500הדריםהתזה     185     185לוי משהיסודות09/07/2013יסודות247

כן     354,960כותנהטפטוף     612     612לוי משהיסודות09/07/2013יסודות247

כן       46,800חמצהטפטוף     260     260לוי משהיסודות09/07/2013יסודות247

לא מניבכן       98,000הדריםטפטוף     140     140לוי משהיסודות09/07/2013יסודות247

17 נפת רחובות
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כן       55,000אבטיח מלליטפטוף     220     220לוי משהיסודות09/07/2013יסודות247

כן             400 נויטפטוף         2         2לוי משהיסודות09/07/2013יסודות247

כן     200,000דשא מוכןהמטרה     250     250קי'אלימלך גכפר הנגיד12/03/2013פלמחים253

כן       37,500חימצהטפטוף     250     250קי'אלימלך גכפר הנגיד12/03/2013פלמחים253

כן         8,000פרדסטפטוף       10       10קי'אלימלך גכפר הנגיד12/03/2013פלמחים253

כן       60,000הדריםהתזה       60       60איתן פינקלנס ציונה16/06/2013פלמחים253

כן     312,000הדריםטפטוף     390     390גיורא מרוםפלמחים24/03/2013פלמחים253

כן     105,000אבוקדוטפטוף     150     150גיורא מרוםפלמחים24/03/2013פלמחים253

שותפות ניצני פלמחיםכן       88,000הדריםטפטוף     110     110גיורא מרוםפלמחים11/08/2013פלמחים253

כן     363,000כותנההמטרה+טפטוף     660     660דביר אבישיבני דרום09/07/2013חבל יבנה290
בני . ח.מתבצע מיהול עם ב

דרום

כן       87,500חמצהטפטוף     350     350דביר אבישיבני דרום09/07/2013חבל יבנה290
בני . ח.מתבצע מיהול עם ב

דרום

כן     384,000תירס תחמיץהמטרה+טפטוף     640     640דביר אבישיבני דרום09/07/2013חבל יבנה290
בני . ח.מתבצע מיהול עם ב

דרום

כן       96,000חיטה לתחמיץהמטרה     640     640דביר אבישיבני דרום09/07/2013חבל יבנה290
בני . ח.מתבצע מיהול עם ב

דרום

כן               25הדריםטפטוף         5         5דביר אבישיבני דרום09/07/2013חבל יבנה290
בני . ח.מתבצע מיהול עם ב

, לא מניב.           דרום
2013נעקר במהלך 

כן       28,000זיתים לשמןטפטוף טמון       40       40דביר אבישיבני דרום09/07/2013חבל יבנה290
בני . ח.מתבצע מיהול עם ב

דרום

כן       14,000זיתים למאכלטפטוף טמון       20       20דביר אבישיבני דרום09/07/2013חבל יבנה290
בני . ח.מתבצע מיהול עם ב

דרום

כן     264,000אבוקדוטפטוף     240     240דביר אבישיבני דרום09/07/2013חבל יבנה290
בני . ח.מתבצע מיהול עם ב

דרום

לא מניבכן         1,200אבוקדוטפטוף       12       12שמעון הרפזכפר אביב16/06/2013חבל יבנה290

כן         6,000זיתיםטפטוף       12       12שמעון הרפזכפר אביב16/06/2013חבל יבנה290

כן       76,800אפרסמוןטפטוף       96       96שמעון הרפזכפר אביב16/06/2013חבל יבנה290

כן       96,000דלעתטפטוף מחופה     120     120שמעון הרפזכפר אביב16/06/2013חבל יבנה290

כן       76,800רימוניםטפטוף       96       96שמעון הרפזכפר אביב16/06/2013חבל יבנה290

כן         6,000תאנהטפטוף       12       12שמעון הרפזכפר אביב16/06/2013חבל יבנה290

לא מניבכן         1,200כרם ייןטפטוף       12       12שמעון הרפזכפר אביב16/06/2013חבל יבנה290

כן       72,000הדריםהתזה/ טפטוף       90       90חיה פטישימשגב דב10/04/2013חבל יבנה290

18 נפת רחובות
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כן       12,000אבוקדוטפטוף       15       15חיה פטישימשגב דב10/04/2013חבל יבנה290

כן         8,000תפוח עץטפטוף       10       10חיה פטישימשגב דב10/04/2013חבל יבנה290

כן       12,000רימוניםטפטוף       15       15חיה פטישימשגב דב10/04/2013חבל יבנה290

שטחים חדשים- 'שלב בכן       36,800הדריםטפטוף       46       46חיה פטישימשגב דב12/05/2013חבל יבנה290

שטחים חדשים- 'שלב בכן         8,000שזיףטפטוף       10       10חיה פטישימשגב דב12/05/2013חבל יבנה290

שטחים חדשים- 'שלב בכן         8,000אפרסקטפטוף       10       10חיה פטישימשגב דב12/05/2013חבל יבנה290

שטחים חדשים- 'שלב בכן     120,000רימוניםטפטוף     150     150חיה פטישימשגב דב12/05/2013חבל יבנה290

שטחים חדשיםכן       70,000פרדסטפטוף     100     100זהר להדשדמה11/07/2013חבל יבנה290

שטחים חדשיםכן       15,000זיתיםטפטוף       30       30זהר להדשדמה11/07/2013חבל יבנה290

כן     232,000כותנהטפטוף     580     580לוי אילןניר גלים11/07/2013חבל יבנה290

כן       50,000תירס תחמיץטפטוף     100     100לוי אילןניר גלים11/07/2013חבל יבנה290

כן       50,000פפריקהטפטוף     100     100לוי אילןניר גלים11/07/2013חבל יבנה290

כן       75,000חימצהטפטוף     250     250לוי אילןניר גלים11/07/2013חבל יבנה290

כן         1,500חמניות לזרעיםטפטוף         5         5לוי אילןניר גלים11/07/2013חבל יבנה290

כן       57,500חמניותהמטרה+ טפטןף     230     230אמנון קריקקבוצת יבנה16/06/2013חבל יבנה290

כן     156,250חמצהטפטוף     625     625אמנון קריקקבוצת יבנה16/06/2013חבל יבנה290

כן     805,000תירסהמטרה+ טפטןף  1,610  1,610אמנון קריקקבוצת יבנה16/06/2013חבל יבנה290

כן       36,000זיתיםטפטוף       60       60אמנון קריקקבוצת יבנה16/06/2013חבל יבנה290

כן     510,000כותנההמטרה+ טפטןף  1,020  1,020אמנון קריקקבוצת יבנה16/06/2013חבל יבנה290

כן         2,400כרםטפטוף         4         4אמנון קריקקבוצת יבנה16/06/2013חבל יבנה290

כן         8,750משתלת עציםטפטוף       35       35בוקסר את לרנרסלמן חמידיאן24/03/2013חבל יבנה290

כן       69,600אבוקדוהתזה       87       87ל"יכין חקנחום דרור10/04/2013חבל יבנה290

כן  1,005,900הדריםטפטוף+ התזה  1,437  1,437ל"יכין חקנחום דרור10/04/2013חבל יבנה290

מוטי חןמישר04/08/2013חבל יבנה290
גולן )מהדרין 
(יונתנוב

לא מניבכן       28,500הדריםטפטוף       95       95

מוטי חןמישר04/08/2013חבל יבנה290
גולן )מהדרין 
(יונתנוב

שטח חדש- לא מניבכן       46,000אבוקדוטפטוף     230     230

שטח חדשכן     216,800רימוןטפטוף     271     271אגודת בשיטישראל היללגדרה04/07/2013חבל יבנה290

שטח חדשכן       20,000אפרסמוןטפטוף       25       25אגודת בשיטישראל היללגדרה04/07/2013חבל יבנה290

19 נפת רחובות
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שטח חדשכן       16,000אפרסקטפטוף       32       32אגודת בשיטישראל היללגדרה04/07/2013חבל יבנה290

שטח חדשכן       28,000כרםטפטוף       35       35אגודת בשיטישראל היללגדרה04/07/2013חבל יבנה290

שטח חדשכן         6,000זיתטפטוף       15       15אגודת בשיטישראל היללגדרה04/07/2013חבל יבנה290

שטח חדשכן     148,000רימוןטפטוף     185     185אגודת גאולהחיים אידלמןגדרה09/10/2013חבל יבנה290

שטח חדשכן         7,500אפרסקטפטוף       15       15אגודת גאולהחיים אידלמןגדרה09/10/2013חבל יבנה290

שטח חדשכן       74,000כרםטפטוף     185     185אגודת גאולהחיים אידלמןגדרה09/10/2013חבל יבנה290

שטח חדשכן         3,000תפוחטפטוף         5         5אגודת גאולהחיים אידלמןגדרה09/10/2013חבל יבנה290

שטח חדשכן         3,000זיתטפטוף         5         5אגודת גאולהחיים אידלמןגדרה09/10/2013חבל יבנה290

שטח חדשכן         2,000משמשטפטוף         5         5אגודת גאולהחיים אידלמןגדרה09/10/2013חבל יבנה290

1364
ש "מט

אשדוד
כן       37,800הדריםטפטוף       54       54חיים אלקןגן הדרום06/10/2013

מושקה . שטח חדש
ש אשדוד "ישירות ממט

.ספק המים ניצנים

1364
ש "מט

אשדוד
כן       25,200רימוןטפטוף       36       36חיים אלקןגן הדרום06/10/2013

מושקה . שטח חדש
ש אשדוד "ישירות ממט

.ספק המים ניצנים

1364
ש "מט

אשדוד
כן     278,600אפרסמןטפטוף     398     398חיים אלקןגן הדרום06/10/2013

מושקה . שטח חדש
ש אשדוד "ישירות ממט

.ספק המים ניצנים

1364
ש "מט

אשדוד
כן       16,800דלעתטפטוף מחופה       24       24חיים אלקןגן הדרום06/10/2013

מושקה . שטח חדש
ש אשדוד "ישירות ממט

.ספק המים ניצנים

כן             600עצים ושיחים-נויטפטוף         2         2מכון טיהור יבנהאברהם רובין16/06/2013ש יבנה"מט2066

כן             200דשא-נויהמטרה         1         1מכון טיהור יבנהאברהם רובין16/06/2013ש יבנה"מט2066

2342
מתקן 

שלישוני יד 
בנימין

טפטוף טמון+ טפטוף     100     100שמעון פחימהיד בנימין
גינון ציבורי -נוי

, דשא, שיחים)
(פרחים, עצים

כן       52,000

2360
ש בן "מט

זכאי
אדם שטראוס16/06/2013

מכון טיהור בן 
זכאי

כן             800עצים-נויטפטוף         2         2

כן       12,600זיתיםטפטוף       18       18משה כהנאבית חלקיה04/07/2013חפץ חיים2371

כן       67,500אבטיח מלליטפטוף     270     270משה כהנאבית חלקיה04/07/2013חפץ חיים2371

כן       77,000כותנהטפטוף     140     140משה כהנאבית חלקיה04/07/2013חפץ חיים2371

כן     110,000תירס תחמיץטפטוף     200     200משה כהנאבית חלקיה04/07/2013חפץ חיים2371

כן       15,000חמניותטפטוף       50       50נמרוד צוראגריגדרה11/07/2013חפץ חיים2371

20 נפת רחובות
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כן       34,000אבטיח מלליטפטוף     170     170נמרוד צוראגריגדרה11/07/2013חפץ חיים2371

כן       18,000קיקיוןטפטוף       30       30נמרוד צוראגריגדרה11/07/2013חפץ חיים2371

כן     192,500כותנהטפטוף     350     350נמרוד צוראגריגדרה11/07/2013חפץ חיים2371

כן       12,000חציליםטפטוף       20       20נמרוד צוראגריגדרה11/07/2013חפץ חיים2371

כן       38,000חימצהטפטוף     190     190נמרוד צוראגריגדרה11/07/2013חפץ חיים2371

כן     240,000כותנהטפטוף     400     400אשר יעקבחפץ חיים31/07/2013חפץ חיים2371

כן       87,500חימצהטפטוף     350     350אשר יעקבחפץ חיים31/07/2013חפץ חיים2371

כן     210,000תירס תחמיץטפטוף     350     350אשר יעקבחפץ חיים31/07/2013חפץ חיים2371

כן     210,000ירקותטפטוף     300     300אלבז בנימיןחצב31/07/2013חפץ חיים2371

לא מניבכן       10,500אבוקדוטפטוף       70       70דקלה פוקסגני טל31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות בכן       11,600אפרסקטפטוף       29       29שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות בכן       40,000רימוניםטפטוף       50       50שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות בכן       25,600אפרסמוןטפטוף       32       32שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות בכן         2,000שזיףטפטוף         5         5שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות בכן         4,000תפוחטפטוף         8         8שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות בכן       25,000כרםטפטוף     100     100שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות בכן         7,200זיתיםטפטוף       12       12שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות בכן       12,000תאנהטפטוף       15       15שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות בכן         1,200אקליפטוסטפטוף         3         3שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות אכן       60,800אפרסמוןטפטוף       76       76שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות אכן       59,200אפרסקטפטוף     148     148שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות אכן       97,200הדריםטפטוף     162     162שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות אכן       31,800זיתיםטפטוף       53       53שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות אכן       31,500נקטרינהטפטוף       70       70שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות אכן       16,250כרםטפטוף       65       65שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות אכן     154,400רימוןטפטוף     193     193שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות אכן         5,000פקאןטפטוף         5         5שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות אכן       16,800תאנהטפטוף       21       21שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות אכן       41,600 תפוחטפטוף     104     104שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

'חלקות אכן         4,800משמשטפטוף       12       12שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

21 נפת רחובות



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז מרכז

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון , אגודה)

(ועוד

שטח 
המבוק

ש 
בדונם

שטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקייה
כמות 

קולחים 
(ק"מ)

' מס
אישור 
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

'חלקות אכן         7,000אבוקדוטפטוף       10       10שלמה אברהמיקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

כן       60,000חימצהטפטוף     300     300תמיר טאובקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

כן       25,000בצלטפטוף       50       50תמיר טאובקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

כן       75,000תירסטפטוף     150     150תמיר טאובקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

כן       30,000בוטניםהמטרה       50       50תמיר טאובקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

שניוניכן       40,000אבטיח מלליטפטוף     200     200תמיר טאובקדרון31/07/2013חפץ חיים2371

כן     300,000אפרסקטפטוף     600     600וינברגר דןבני ראם25/04/2013חפץ חיים2371

כן       33,750תירס פופקורןטפטוף     135     135יצחק מדמוןבני ראם04/07/2013חפץ חיים2371

כן       33,000חימצהטפטוף     330     330יצחק מדמוןבני ראם04/07/2013חפץ חיים2371

22 נפת רחובות



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז תל אביב

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד, אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח  
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
כמות 

קולחים  
(ק"מ)

אישור ' מס
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

כן 144,000       גזרהמטרה       360        360האחים לוטרינגררמת השרון01/01/2013רמת השרון1114

כן 175,000       בטטותהמטרה       250        250האחים לוטרינגררמת השרון01/01/2013רמת השרון1114

כן 40,000         תפוחי אדמההמטרה         80          80עודד קורקיןרמת השרון01/01/2013רמת השרון1114

כן 80,000         גזרהמטרה       200        200עודד קורקיןרמת השרון01/01/2013רמת השרון1114

כן 500              דשאהמטרה           1            1רגארוברט ונונורמת השרון01/01/2013רמת השרון1114

כן 35,000         עצי נויטפטוף         50          50רגארוברט ונונורמת השרון01/01/2013רמת השרון1114

ש "מט
קומפקטי

מים אפוריםכן 13,000         צמחי נוי ודשאמרכז עילית לספורטדיקי לויתל אביב01/01/2013

ש "מט
קומפקטי

מים אפוריםכן 11,000         צמחי נוי ודשאקאנטרי חולוןחולון01/01/2013

לא בוצע בפועלכן0דשא ונויהמטרה וטפטוף00פארק הרצליהורד אושרהרצליה01/01/2013ש הרצליה"מט

23 מחוז תל אביב



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז ירושלים

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד,אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

המטרה 450         450        מתיתיהו ספרבראלמוג21/04/2013אוג448
שטיפת קרקע להדחת 

מלחים
כן 80,000        

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן 300,000      תמריםהתזה 200         200        אלבז יעקבארגמן09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

כן 195,000      תירס פופקורןטפטוף 300         300        יצחק דניןבית נקופה07/04/2013 ענות249

כן 128,400      זיתיםטפטוף 214         214        אבנר יונצהבית נקופה07/04/2013 ענות249

כן 75,000        (לא מניב)ענבי יין טפטוף 300         300        אלוני ישראלבקוע28/02/2013תעוז225

כן 85,000        חמניהטפטוף 340         340        יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב12/06/2013ענות249

כן 72,000        רימוןטפטוף 120         120        יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב12/06/2013ענות249

כן 90,000        זיתטפטוף 150         150        יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב12/06/2013ענות249

כן 57,500        חמצהטפטוף 230         230        יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב29/05/2012ענות249

כן 905,000      כותנהטפטוף 1,810      1,810     יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב12/06/2013ענות249

כן 20,000        אבטיח לגרעיניםטפטוף 100         100        יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב12/06/2013ענות249

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן 150,000      (לא מניב)תמרים טפטוף 100         100        עטרה גמליאלגיתית03/10/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

כן 200,000      כרם מאכלטפטוף 400         400        יוסי ישיהראל21/04/2013תעוז225

כן 16,000        רימוןטפטוף מוצנע 40           40          יוסי ישיהראל21/04/2013תעוז225

כן 20,000        ארטישוקטפטוף 50           50          יוסי ישיהראל21/04/2013תעוז225

כן 280,000      (לא מניב)פרדס טפטוף 400         400        צביקה שרבניזכריה07/04/2013'כפר מנחם ב2005

2345
מתקן טיפול 
שלישוני טל 

שחר
כן13/11/1/1 320,000      ירקותממטירים/טפטוף 400         400        קיסר עותניאלטל שחר12/06/2013

2359
גן החיות 
ק.התנכי מ

כן 5,000          גינון ציבוריהמטרה/טפטוף 50           50          גן החיות התנכישי דורוןירושלים23/07/2013

2341
ק מפעל .מ

אהבה
ללא גישה לציבורכן 500             גינוןטפטוף טמון 10           10          מפעל אהבהאלון גרטמןמעבדות ים המלח23/07/2013

כן 5,000          (לא מניב)גויבות טפטוף 10           10          אבי שחרמצפה שלם20/10/2013אוג448

הוצבה יריעת חיפויכן02/10/1/1 10,000        גויבותטפטוף 20           20          אבי שחרמצפה שלם28/05/2013אוג448

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן07/13/1/1 25,000        תמריםטפטוף 50           50          אסף ישראלמשואה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

כן 140,000      תירס תחמיץטפטוף 280         280        ש איילון"גדדוד קצבנחשון23/07/2013נחשון250

כן 300,000      כותנהטפטוף 600         600        ש איילון"גדדוד קצבנחשון23/07/2013נחשון250

כן 82,500        חמניותטפטוף 330         330        ש איילון"גדדוד קצבנחשון23/07/2013נחשון250

כן190/03/1/1 180,000      שקדיםטפטוף טמון 360         360        אפי כהן'ה ב"נתיב הל12/06/2013ה"נתיב הל278

כן190/03/1/1 32,000        (לא מניב)שקדים טפטוף טמון 160         160        אפי כהן'ה ב"נתיב הל12/06/2013ה"נתיב הל278

כן15/12/1/1 3,000          זיתיםטפטוף 5             15          אפי כהן'ה ב"נתיב הל12/06/2013ה"נתיב הל278

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן53/09/1/1 3,750,000   תמריםהתזה/טפטוף 2,500      2,500     מגי מיודקפצאל09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

כן66/03/1/1 8,800          נקטרינהטפטוף 11           11          ם"ישראל חרנצובה07/04/2013ש צובה"מט606

1 מחוז ירושלים



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז ירושלים

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד,אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

כן04/11/1/1 18,400        תפוחטפטוף 23           23          ם"ישראל חרנצובה07/04/2013ש צובה"מט606

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן19/08/1/1 21,000        זיתיםטפטוף 30           30          וקנין מיכאלצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן25/06/1/1 14,000        פרחיםממטירים/טפטוף 20           20          גבאי מיכאלצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן24/06/1/1 28,000        ירקותממטירים/טפטוף 40           40          גבאי מיכאלצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן11/06/1/1 14,000        זיתיםטפטוף 20           20          אבוקרט מיכאלצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן12/06/1/1 7,000          ירקותהמטרה 10           10          אבוקרט מיכאלצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן16/06/1/1 12,000        לימוןטפטוף 24           24          וקנין פרוספרצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן17/06/1/1 12,000        זיתיםטפטוף 20           20          שמעון ביטון ודניצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן19/06/1/1 76,300        זיתיםטפטוף 109         109        שמעון דרעיצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן18/06/1/1 175,000      ירקותממטירים/טפטוף 250         250        פתיחי יוסףצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן21/06/1/1 70,000        ירקותממטירים/טפטוף 100         100        עוזרי ראובן ישראלצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן26/06/1/1 420,000      ירקותטפטוף/ממטירים 600         600        עוזרי יהודהצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן23/06/1/1 105,000      ירקותטפטוף 150         150        פתיחי משהצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן10/06/1/1 84,000        ירקותטפטוף/ממטירים 120         120        פתיחי יהושעצלפון08/07/2013

1330
מתקן טיפול 

שלישוני צלפון
כן13/06/1/1 15,000        זיתיםטפטוף 25           25          חנניה עמוסצלפון08/07/2013

המטע נעקרכן45/03/1/1   -                זיתיםהתזה0 24          ביטון יעקבצלפון10/07/2013קו גרויטציה244

כן 204,000      תירס תחמיץטפטוף 340         340        רועי קנדלצרעה12/06/2013נחשון250

כן 225,000      כותנההמטרה 450         450        רועי קנדלצרעה12/06/2013נחשון250

כן 60,000        חמצהטפטוף 240         240        רועי קנדלצרעה12/06/2013נחשון246

2 מחוז ירושלים



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז ירושלים

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד,אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

כן 390,000      תירס תחמיץהמטרה/טפטוף 650         650        רועי קנדלצרעה12/06/2013צובה שורש246

כן 30,000        חמניותטפטוף 120         120        רועי קנדלצרעה12/06/2013צובה שורש246

כן 50,000        חמצהטפטוף 200         200        רועי קנדלצרעה12/06/2013צובה שורש246

כן 30,000        כותנהטפטוף 60           60          רועי קנדלצרעה12/06/2013'צרעה א237

כן 235,000      חמצהטפטוף 940         940        רועי קנדלצרעה12/06/2013'צרעה א237

כן 288,000      תירס תחמיץטפטוף 480         480        רועי קנדלצרעה12/06/2013'צרעה א237

כן08/06/1/1 48,000        ענבי ייןטפטוף 240         240        רועי קנדלצרעה12/06/2013'צרעה א237

כן264/03/1/1 156,000      שקדיםטפטוף טמון 260         260        גדעון אייזקסצרעה23/07/2013'צרעה א237

כן 207,000      אספסתקוונוע 230         230        רועי קנדלצרעה12/06/2013'צרעה ב240

כן 50,000        חמניותטפטוף 200         200        רועי קנדלצרעה12/06/2013'צרעה ב240

כן 695,000      כותנהטפטוף 1,390      1,390     רועי קנדלצרעה12/06/2013'צרעה ב240

כן03/11/1/1 72,000        רימוניםטפטוף 120         120        רועי קנדלצרעה12/06/2013'צרעה ב240

כן05/12/1/1 240,000      (לא מניב)פקאן טפטוף 300         300        רועי קנדלצרעה12/06/2013'צרעה ב240

כן 1,500          חמצהטפטוף6 6            רועי קנדלצרעה12/06/2013רודוס260

כן08/06/1/1 13,500        ענבי ייןטפטוף 45           45          רועי קנדלצרעה12/06/2013רודוס260

כן68/03/1/1 60,000        זיתיםטפטוף 100         100        רועי קנדלצרעה12/06/2013רודוס260

כן37/09/1/1 30,000        רימוניםטפטוף 60           60          רועי קנדלצרעה12/06/2013רודוס260

כן39/09/1/1 24,000        פקאןטפטוף 30           30          רועי קנדלצרעה12/06/2013רודוס260

כן 60,000        (לא מניב)רימונים טפטוף 100         100        רועי קנדלצרעה12/06/2013רודוס260

כן21/03/1/1 1,650,000   תמריםטפטוף 1,100      1,100     שחר טנאה"קלי24/06/2013אוג448

ללא גישה לציבורכן 41,000        עצי נויטפטוף 10           10          שחר טנאה"קלי09/09/2013אוג448

כן 50,000        שטיפת קרקעהמטרה 500         500        שחר טנאה"קלי24/06/2013אוג448

כן 22,800        (לא מניב)ענבי יין טפטוף 152         152        קליין צביקהראש צורים07/04/2013כפר עציון289

3 מחוז ירושלים



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז ירושלים

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד,אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

ללא גישה לציבורכן 2,000          (מעוצים)פרחי קטיף טפטוף 4             4            דיוויד סקויארראש צורים12/06/2013כפר עציון289

ללא גישה לציבורכן06/10/1/1 2,500          אוסנה/פטלטפטוף מחופה 5             5            דיוויד סקויארראש צורים12/06/2013כפר עציון289

ללא גישה לציבורכן10/12/1/1 2,500          עצי פריטפטוף מחופה 5             5            דיוויד סקויארראש צורים12/06/2013כפר עציון289

"זרזיר"מכון שאיבה כן71/03/1/1 975,000      תמריםהתזה 650         650        יואב טובירועי07/04/2013ירדן דרומי451

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן10/11/1/1 675,000      תמריםהתזה 450         450        יבולי ארץ בראשיתמשה דרמררותם09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

כן74/03/1/1 476,000      הדריםטפטוף 680         680        שאול בן דברמת רחל07/04/2013ענות249

כן75/03/1/1 323,200      אפרסמוןטפטוף 404         404        שאול בן דברמת רחל07/04/2013ענות249

כן28/03/1/1 10,000        תאניםטפטוף 20           20          שאול בן דברמת רחל07/04/2013ענות249

"זרזיר"מכון שאיבה כן192/03/1/1      480,000תמריםטפטוף 320         320        אהוד פנינישדמות מחולה21/04/2013ירדן דרומי451

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן76/03/1/1      750,000תמריםהתזה 500         500        ממן מאירתומר09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן04/05/1/1      480,000תמריםהתזה 320         320        ממן מאירתומר09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן05/06/1/1      300,000תמריםהתזה 200         200        ממן מאירתומר09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

אבנר יונצהתעוז+אבן ספיר 01/05/2012תעוז225
אגודת הפלחה 

מבואות ירושלים
לקראת סוף העונה נעקר המטעכן01/12/1/1 312,000      שקדטפטוף 520         520        

אבנר יונצהתעוז07/04/2013תעוז225
אגודת הפלחה 

מבואות ירושלים
כן 145,800      (לא מניב)ענבי יין טפטוף 486         486        

יצחק דניןתעוז07/04/2013תעוז225
אגודת הפלחה 

מבואות ירושלים
כן 157,800      תירס פופקורןטפטוף 263         263        

יצחק דניןתעוז07/04/2013תעוז225
אגודת הפלחה 

מבואות ירושלים
כן 55,000        חמצהטפטוף/המטרה 220         220        

כן15/08/1/1 15,000        זיתיםטפטוף 40           40          גלעד פרוינדתקוע23/07/2013ש תקוע"מט1676

כן 24,000        מרעההמטרה 20           20          גלעד פרוינדתקוע23/07/2013ש תקוע"מט1676

כן 600             ענבי ייןטפטוף 2             2            גלעד פרוינדתקוע23/07/2013ש תקוע"מט1676

טפטוף 2             2            גלעד פרוינדתקוע23/07/2013ש תקוע"מט1676
יער משקי 

(אקליפטוס)
כן 1,200          

כן04/10/1/1          2,800זיתיםטפטוף 7             7            מירו כהןתקוע03/09/2013ש תקוע"מט1676

יצחק דניןתרום21/04/2013קו גרויטציה244
אגודת הפלחה 

מבואות ירושלים
כן 40,000        אבטיח לגרעיניםטפטוף 160         160        

4 מחוז ירושלים



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז ירושלים

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד,אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

כן 180,000      (לא מניב)ענבי יין טפטוף 600         600        נחמיה דניאלתרום28/02/2013קו גרויטציה244

כן136/03/1/1 392,000      הדריםטפטוף 560         560        נחמיה דניאלתרום28/02/2013קו גרויטציה244

כן22/03/1/1 975,000      תמריםהתזה/ טפטוף 650         650        מתיתיהו ספרבראלמוג21/04/2013אוג448

כן18/11/1/1 750,000      תמריםהתזה 500         500        ק"שותפות ארבאלבז יעקבבקעות21/04/2013ירדן דרומי451

כולל חלקה לא מניבהכן23/03/1/1 961,500      תמריםטפטוף 640         640        כץ חביבבית הערבה21/04/2013אוג448

כן01/11/1/1 1,800          גויבותטפטוף 3             3            כץ חביבבית הערבה21/04/2013אוג448

1706
מתקן 

קומפקטי בית 
הערבה

כן 500             עצים לנויטפטוף 3             3            חביב כץבית הערבה23/07/2013

לוי יעקבבקוע21/04/2013תעוז225
משתלות אייל 

אחים לוי
כן 227,500      דשא מוכן לתעשייההמטרה 350         350        

כן104/03/1/1 750,000      תמריםהתזה 500         500        אלבז יעקבבקעות21/04/2013ירדן דרומי451

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן50/09/1/1 405,000      תמריםטפטוף 270         270        אלבז יעקבבקעות09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

כן2/03/1/1 480,000      זיתיםטפטוף 800         800        יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב12/06/2013נחשון250

כן 67,500        חמניהטפטוף 270         270        יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב12/06/2013צובה שורש246

כן 430,000      כותנהטפטוף 860         860        יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב12/06/2013צובה שורש246

כן 105,000      אבטיח לגרעיניםטפטוף 420         420        יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב12/06/2013צובה שורש246

כן 112,500      חמצהטפטוף 450         450        יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב12/06/2013צובה שורש246

כן03/13/1/1 300,000      זיתיםטפטוף 500         500        יגב קילמןה"ר קמ"גדש צב22/02/2012'רבדים ב251

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן45/09/1/1 600,000      תמריםהתזה 400         400        חמו אליגיתית09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן 150,000      (לא מניב)תמרים טפטוף 100         100        דורון אליהוגלגל09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן 80,000        דקל נויטפטוף 200         200        דורון אליהוגלגל09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן06/06/1/1 900,000      תמריםהתזה 600         600        דורון אליהוגלגל09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

אליעזר פיילרדיר רפאת12/06/2013'צרעה א237
נטיעות דיר '  חב

רפאת
כן6/03/1/1 384,000      זיתיםטפטוף 640         640        

אליעזר פיילרדיר רפאת12/06/2013'צרעה א237
נטיעות דיר '  חב

רפאת
כן15/05/1/1 437,500      ענבי ייןטפטוף 1,750      1,750     

5 מחוז ירושלים



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז ירושלים

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד,אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

אליעזר פיילרדיר רפאת12/06/2013'צרעה א237
נטיעות דיר '  חב

רפאת
כן 37,500        (לא מניב)ענבי יין טפטוף 150         150        

אליעזר פיילרדיר רפאת12/06/2013'צרעה א237
נטיעות דיר '  חב

רפאת
כן 36,000        (לא מניב)זיתים טפטוף 60           60          

כן 250,000      כותנהטפטוף 500         500        קסלסי אליהראל21/04/2013הראל242

כן 22,500        חמצהטפטוף 90           90          קסלסי אליהראל21/04/2013הראל242

כן 360,000      תירס פופקורןטפטוף 600         600        קסלסי אליהראל21/04/2013הראל242

כן 18,000        חציליםטפטוף מחופה 30           30          יוסי ישיהראל09/09/2013תעוז225

חלק מהמטע נעקרכן32/03/1/1 200,000      שקדיםטפטוף מוצנע 400         400        קסלסי אליהראל21/04/2013תעוז225

כן 75,000        חמצהטפטוף 300         300        קסלסי אליהראל21/04/2013תעוז225

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן 495,000      תמריםטפטוף 330         330        גיא ישועהורד יריחו09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן09/12/1/1 375,000      (לא מניב)תמרים טפטוף 250         250        חברת ורד התמריגאל אלדןורד יריחו09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן 75,000        (לא מניב)תמרים התזה 50           50          גיא ישועהורד יריחו09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

שטח שוורצברד דב, הראשי

"זרזיר"מכון שאיבה כן06/04/1/1 375,000      תמריםהתזה 250         250        יואב ניצבחמרה07/04/2013ירדן דרומי451

"הציפור"מכון שאיבה כן08/08/1/1 330,000      תמריםהתזה 220         220        חברת זורגניקהאיילה וקווין סמיתחמרה07/04/2013ירדן דרומי451

"זרזיר"מכון שאיבה כן06/04/1/1 480,000      תמריםהתזה 320         320        חברת זורגניקהאיילה וקווין סמיתחמרה07/04/2013ירדן דרומי451

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן14/11/1/1 91,500        תמריםטפטוף 61           61          אלבז עידיתחמרה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

כן 350,000      תירס תחמיץ/חיטהטפטוף 500         500        אברהם סנעטיטל שחר07/04/2013קו גרויטציה244

כן 105,000      (לא מניב)כרם יין טפטוף 350         350        שמואל כהןטל שחר07/04/2013קו גרויטציה244

כן 120,000      תירס פופקורןטפטוף 200         200        שמואל כהןטל שחר07/04/2013קו גרויטציה244

כן09/03/1/1 132,000      זיתיםטפטוף 220         220        שלמה עיניטל שחר07/04/2013קו גרויטציה244

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן239/03/1/1 675,000      תמריםהתזה 450         450        אלכס קוסטןב"ייט09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן1//22/10/1 75,000        תמריםטפטוף 50           50          אוזנה דודיפית09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן101/03/1/1 765,000      תמריםטפטוף 510         510        חיים שמאקיפית09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

6 מחוז ירושלים



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז ירושלים

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד,אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן19/05/1/1 45,000        תמריםהתזה 30           30          קרסק גיליפית09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

כן01/10/1/1 560,000      הדריםטפטוף 800         800        יוסף חיים עוקשיישעי04/07/2013'צרעה א237

לא התבצעה השקיהכן   -                השקיה יסודהמטרה0 200        אבי יעקבכפר אוריה13/06/2013'צרעה א237

כן178/03/1/1 132,000      זיתיםטפטוף 220         220        קבוצת אוריהפיני שמואליכפר אוריה12/06/2013'צרעה א237

כן 35,000        חמצהטפטוף 140         140        שמואל כהןכפר אוריה07/04/2013'צרעה א237

כן 192,000      תירס פופקורןהמטרה 320         320        שמואל כהןכפר אוריה07/04/2013'צרעה א237

כן02/06/1/1 181,600      גודגדןטפטוף 227         227        עוזרי עוזיכפר עציון07/04/2013כפר עציון289

כן01/06/1/1 6,400          נקטרינהטפטוף 8             8            עוזרי עוזיכפר עציון07/04/2013כפר עציון289

כן36/09/1/1 7,600          ענבי ייןטפטוף 38           38          עוזרי עוזיכפר עציון07/04/2013כפר עציון289

כן30/08/1/1 33,000        ענבי ייןטפטוף 220         220        צביקה קלייןמגדל עוז07/04/2013כפר עציון289

כן33/09/1/1 4,000          גודגדןטפטוף 5             5            צביקה קלייןמגדל עוז07/04/2013כפר עציון289

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן17/11/1/1 37,500        תמריםטפטוף/התזה 25           25          אבי סטרומזהפ בקעת הירדן"מו22/05/2012
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

כן24/03/1/1 160,000      תמריםטפטוף 160         160        דקל התמר' חבאלכס קרימרמחולה23/07/2013ירדן דרומי451
בקשה , "זרזיר"מכון שאיבה 

הוגשה באיחור

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן18/12/1/1 90,000        תמריםהתזה 60           60          דקל התמר' חבאלכס קריימרמחולה12/08/2012
י המהנדס "היתר הוצא ע

הוגש באיחור, הראשי

כן 800             גינוןטפטוף 40           40          מאיר אופקש שורק"מט12/06/2013ש שורק"מט1254

 6             6            אריה פורתש שמשון"מט12/06/2013ש שמשון"מט1244
טפטוף 

טפטוף/טמון
כן 120             גינון

"זרזיר"מכון שאיבה כן105/03/1/1 603,000      תמריםטפטוף/התזה 402         402        דני ממןמכורה29/07/2013ירדן דרומי451

"זרזיר"מכון שאיבה כן105/03/1/1 108,000      (לא מניב)תמרים טפטוף/התזה 72           72          דני ממןמכורה29/07/2013ירדן דרומי451

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן105/03/1/1 184,500      תמריםטפטוף/התזה 123         123        תרצה קוסטומכורה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

פינת זיכרוןכן 3,400          עצי נוי+ זיתים טפטוף 17           17          עמותת בעד החייםדני מיוסףמנזר לטרון15/09/2013תעוז225

כן51/03/1/1 60,000        ענבי ייןטפטוף 300         300        בלוך זאבמנזר לטרון12/06/2013תעוז225

כן05/10/1/1 40,000        זיתיםטפטוף 200         200        בלוך זאבמנזר לטרון12/06/2013תעוז225

כן 12,500        (לולבים)דקלים התזה 37           37          נחמיה משה מסילת ציון07/04/2013תעוז225

כן33/03/1/1 5,000          זיתיםטפטוף 20           20          חברת ניב חקלאותחיים אהרוןמסילת ציון28/02/2013תעוז225

כן267/03/1/1 25,800        רימוניםטפטוף 43           43          חיים אהרוןמסילת ציון28/02/2013תעוז225

כן31/03/1/1 12,000        ענבי מאכלטפטוף 20           20          חיים אהרוןמסילת ציון28/02/2013תעוז225

כן 140,000      (לא מניב)ענבי יין טפטוף 700         700        חיים אהרוןמסילת ציון28/02/2013תעוז225

כן262/03/1/1 6,400          שזיףטפטוף 16           16          חיים אהרוןמסילת ציון28/02/2013תעוז225

7 מחוז ירושלים



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז ירושלים

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד,אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן03/05/1/1 150,000      תמריםהתזה 100         100        ש שירותי מים.נשמילוביץ אליאסמעלה אפרים09/09/2103
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

כן20/03/1/1 1,050,000   תמריםטפטוף 700         700        אבי שחרמצפה שלם23/07/2013אוג448
למעט שטח צמוד למגורי 

עובדים זרים

קרבה למגורי עובדים זריםלא   -                תמריםטפטוף0 700        אבי שחרמצפה שלם28/05/2013אוג448

כן19/12/1/1 120,000      רימוניםטפטוף 120         120        אבי שחרמצפה שלם28/05/2013אוג448

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן173/03/1/1 3,000,000   תמריםטפטוף/התזה 2,000      2,000     אלקנה ארלינגרמשואה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

1176
מתקן 

קומפקטי נווה 
שלום

כן39/03/1/1 30,000        זיתיםטפטוף 70           70          איתן קרמרנווה שלום12/06/2013

257
מאגר נוחם 

(נחל שורק)
אבנר יונצהנחם12/06/2013

אגודת הפלחה 
מבואות ירושלים

כן138/03/1/1 90,000        זיתיםטפטוף טמון 150         150        
השקיה במים שפירים בתחום 

4רדיוס מגן הרטוב 

257
מאגר נוחם 

(נחל שורק)
אבנר יונצהנחם12/06/2013

אגודת הפלחה 
מבואות ירושלים

כן02/05/1/1 76,000        ענבי ייןטפטוף 120         120        

כן 91,000        תירס פופקורןטפטוף 130         130        ש איילון"גדדוד קצבנחשון23/07/2013נחשון250

כן40/03/1/1 445,000      שקדיםטפטוף 890         890        דוד קצבנחשון23/07/2013תעוז225

כן12/05/1/1 49,800        ענבי ייןטפטוף 166         166        לביא יהונתןנחשון29/07/2013תעוז225

כן41/03/1/1 20,000        ענבי מאכלטפטוף 40           40          לביא יהונתןנחשון29/07/2013תעוז225

כן42/03/1/1 18,000        רימוניםטפטוף 30           30          לביא יהונתןנחשון29/07/2013תעוז225

כן 22,500        אבטיח לגרעיניםטפטוף 150         150        דוד קצבנחשון23/07/2013תעוז225

כן 82,500        חמניהטפטוף 330         330        דוד קצבנחשון23/07/2013תעוז225

כן 200,000      חמצהטפטוף 800         800        דוד קצבנחשון23/07/2013תעוז225

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן      150,000תמריםטפטוף 100         100        אריה שחרנעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן11/13/1/1 75,000        (לא מניב)תמרים התזה 50           50          סמי בן ישינעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן21/04/1/1 45,000        תמריםטפטוף 30           30          יעקב חסוןנעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן07/12/1/1        31,350תמריםטפטוף 57           57          משה גבאינעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן47/09/1/1      112,500תמריםהתזה 75           75          יאיר יוסףנעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן20/04/1/1        75,000תמריםטפטוף 50           50          כפיר לוינעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן10/13/1/1        75,000(לא מניב)תמרים התזה 50           50          אמיר לוינעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן48/09/1/1 577,500      תמריםטפטוף/התזה 385         385        מגי מיודקנעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

8 מחוז ירושלים



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז ירושלים

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד,אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן19/04/1/1 75,000        תמריםטפטוף 50           50          שושן גיוראנעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן08/13/1/1 75,000        תמריםהתזה 50           50          שמשון סולימנינעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן46/09/1/1 150,000      תמריםהתזה 100         100        בן חיים דודנעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן14/11/1/1 22,500        תמריםהתזה 15           15          אלימלך אבינעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן23/04/1/1      150,000תמריםהתזה 100         100        דני גמליאלנעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

חלק לא מניב, הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן06/12/1/1        99,000תמריםהתזה 66           66          ינון רוזנבלוםנעמה09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן240/03/1/1 1,095,000   תמריםטפטוף 730         730        גבי לאורנערן09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן103/03/1/1      225,000תמריםהתזה 150         150        שלום קופרמןנתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן52/09/1/1      675,000תמריםהתזה 450         450        שלום קופרמןנתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן05/04/1/1      255,000תמריםהתזה 170         170        שלום קופרמןנתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן18/10/1/1        45,000תמריםהתזה 30           30          וייס חנוךנתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

טעות ברישום דונמים, הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן02/06/1/1      150,000תמריםטפטוף 100         100        אדר גדעוןנתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן19/04/1/1        90,000תמריםהתזה 60           60          אופיר אנונונתיב הגדוד03/10/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן21/10/1/1        45,000תמריםהתזה 30           30          מלכין מוטינתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן03/06/1/1      135,000תמריםהתזה/טפטוף 90           90          עודד אפרימהנתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן20/10/1/1        60,000תמריםטפטוף 40           40          קראוני שלוםנתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן02/06/1/1      105,000תמריםהתזה 70           70          עשור פנחסנתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן19/10/1/1      150,000תמריםהתזה 100         100        אשבל אבנרנתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן12/11/1/1      114,000תמריםטפטוף/התזה 76           76          יואב נוינתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

9 מחוז ירושלים



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז ירושלים

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקששם הישוב

הגוף המבקש 
(ארגון ועוד,אגודה)

השטח 
המבוקש 

בדונם

 השטח 
בדונם 
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי קבלת 
היתר

הערות

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן15/11/1/1 30,000        תמריםטפטוף 20           20          אלברטו גלברטנתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

כן22/10/1/1 127,500      תמריםהתזה 85           85          ארנוביץ מיקינתיב הגדוד09/09/2013
י המהנדס "היתר הוצא ע

הראשי

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

לא   -                (לא מניב)תמרים טפטוף0 30          רענן עאבדיורד יריחו25/06/2012
הסתמכות על 
מקור שפכים 

לא מאושר

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

לא 3,000          עצי פריטפטוף         15 15          ארנה קובוסחוות בית חוגלה22/05/2012

הסתמכות על 
מקור שפכים 

לא מאושר 
וגישה לציבור

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

לא   -                זיתיםטפטוף0 20          אבי זדורד יריחו04/08/2013
הסתמכות על 
מקור שפכים 

לא מאושר

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

לא   -                צברטפטוף0 20          אבי זדורד יריחו04/08/2013

הסתמכות על 
מקור שפכים 

לא מאושר 
וגישה לציבור

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

הפרי יושמד, מיועד לניסוילא   -                (לא מניב)רימון טפטוף   -           6            אבי סטרומזהפ בקעת הירדן"מו22/05/2012

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

הפרי יושמד, מיועד לניסוילא   -                (לא מניב)ארגן טפטוף   -           6            אבי סטרומזהפ בקעת הירדן"מו22/05/2012

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

הפרי יושמד, מיועד לניסויכן   -                (לא מניב)רימון טפטוף   -           6            אבי סטרומזהפ בקעת הירדן"מו22/05/2012

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

הפרי יושמד, מיועד לניסויכן   -                (לא מניב)ארגן טפטוף   -           6            אבי סטרומזהפ בקעת הירדן"מו22/05/2012

1310
בריכת חמצון 

נחשון
לא 49,200        שקדיםטפטוף טמון 80           80          דוד קצבנחשון22/05/2012

איכות קולחים 
גרועה

2321
מתקן תפיסת 
שפכי הקדרון

לא 75,000        (לא מניב)תמרים טפטוף 50           50          דרור סיניורד יריחו25/06/2012
הסתמכות על 
מקור שפכים 

לא מאושר

10 מחוז ירושלים



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז אשקלון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך הוצאת 

ההיתר
שם המבקששם הישוב או הגוף המבקש

הגוף המבקש 
מושב , קיבוץ,אגודה)

(ארגון ועוד

השטח 
המבוקש 
בדונמים

השטח 
המושקה 

בפועל 
בדונמים

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

קבלת 
היתר 

לא/כן
הערותסיבה לאי קבלת היתר

2216
א "מאגר מיש

אופרטיבי
כן     630,000הדריםטפטוף840840מושבאבנר גולדמןניר ישראל26/5/2013

 כן     480,000תירסטפטוף800800חקלאי פרטיאהוד בן יעקבבר עידן 7/3/13 מאגר כפר מנחם ב2005

ארגוןישראל אפרתמ" בע1939הזרע 2/7/2013מאגרי חפץ חיים2371
240240

אבטיח  טפטוף
זרעים

כן       91,200

כן       37,500קיקיוןטפטוף7575ארגוןישראל אפרתמ" בע1939הזרע 2/7/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן     190,750כותנהטפטוף545545ארגוןישראל אפרתמ" בע1939הזרע 2/7/2013מאגרי חפץ חיים2371
 כן     165,000כרוביתטפטוף330330ארגוןישראל אפרתמ" בע1939הזרע 2/7/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן     325,000רימוןטפטוף500500ארגוןישראל אפרתמ" בע1939הזרע 2/7/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן     102,000חמצהטפטוף510510ארגוןישראל אפרתמ" בע1939הזרע 2/7/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן     115,000תירסטפטוף230230ארגוןישראל אפרתמ" בע1939הזרע 2/7/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן 40,000        חיטההמטרה500500קיבוץאורי רוזנהקברור חיל28/2/2013ח ברור חיל.ב303
כן 25,500        תירסהמטרה170170קיבוץאורי רוזנהקברור חיל28/2/2013ח ברור חיל.ב303

כן     107,500חמניותטפטוף430430אגודה חקלאיתאיציק דניןמבואות ירושלים11/4/2013מאגר כפר מנחם ב2005

כן       68,000אבטיח מלליטפטוף340340אגודה חקלאיתאיציק דניןמבואות ירושלים11/4/2013מאגר כפר מנחם ב2005

601
 תחנת SBRש "מט

אשכול
המטרה+טפטוף2020ארגוןאלה קוטלרחברת החשמל7/3/2013

, עצים, דשא
נוי

 כן         1,200

600
 תחנת SBRש "מט

רוטנברג
המטרה+טפטוף8080ארגוןאלה קוטלרחברת החשמל7/3/2013

, עצים, דשא
נוי

כן       11,200

כן       93,750אבטיח מלליטפטוף375375אגודה חקלאיתמר רזיאל'יואל קרצעין צורים1/7/2013א"מאגר מיש281

כן     115,500חמניותטפטוף+קונוע385385אגודה חקלאיתמר רזיאל'יואל קרצעין צורים1/7/2013מאגר עין צורים269
כן     402,000תירסטפטוף+קונוע670670אגודה חקלאיתמר רזיאל'יואל קרצעין צורים1/7/2013מאגר עין צורים269
שמירה על רדיוסי מגןכן     280,000כותנהטפטוף560560אגודה חקלאיתישעיהו אבידןניצנים07/07/2013מאגר ניצנים ב300
שמירה על רדיוסי מגןכן  1,232,000הדריםטפטוף17601760אגודה חקלאיתישעיהו אבידןניצנים07/07/2013מאגר ניצנים ב300
שמירה על רדיוסי מגןכן       73,750חמניותטפטוף295295אגודה חקלאיתישעיהו אבידןניצנים07/07/2013מאגר ניצנים ב300

אגודה חקלאיתישעיהו אבידןניצנים07/07/2013מאגר ניצנים ב300
385385

המטרה
אבטיח מללי

שמירה על רדיוסי מגןכן       38,500

שמירה על רדיוסי מגןכן       87,500תירסטפטוף175175אגודה חקלאיתישעיהו אבידןניצנים07/07/2013מאגר ניצנים ב300
כן     279,000הדריםטפטוף620620קיבוץאמנון זרקאארז31/1/2013(נתן)מאגרי שדרות 315
כן       58,500אבוקדוטפטוף130130קיבוץאמנון זרקאארז31/1/2013(נתן)מאגרי שדרות 315
כן       54,000חיטההמטרה450450קיבוץאפי כהןנתיב הלה16/1/2013ה"מאגר נתיב הל267
כן     225,000תירסטפטוף450450קיבוץאפי כהןנתיב הלה16/1/2013ה"מאגר נתיב הל267
 כן     247,500כותנהטפטוף450450קיבוץאפי כהןנתיב הלה16/1/2013ה"מאגר נתיב הל267
כן       60,000נקטרינהטפטוף120120קיבוץשאול בן דברמת רחל3/2/2013מאגר צובה246
 כן         6,000כרםטפטוף1010ארגוןעמרם חזןפ לכיש"מו1/7/2013מאגר גת272
 כן       63,600נשיריםטפטוף106106ארגוןעמרם חזןפ לכיש"מו1/7/2013מאגר גת272

ארגוןעמרם חזןפ לכיש"מו1/7/2013מאגר גת272

22

ירקות ניסוי טפטוף
לא לשווק- 

כן         2,400

1עמוד  אשקלון 
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2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז אשקלון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך הוצאת 

ההיתר
שם המבקששם הישוב או הגוף המבקש

הגוף המבקש 
מושב , קיבוץ,אגודה)

(ארגון ועוד

השטח 
המבוקש 
בדונמים

השטח 
המושקה 

בפועל 
בדונמים

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

קבלת 
היתר 

לא/כן
הערותסיבה לאי קבלת היתר

אגודה חקלאיתגדי שלותימוריםאיסור השקיהמאגר כפר מנחם ב2005

200200

טפטוף

חמצה

לא       60,000
איכות - איסור השקיה 

קולחים ירודה

אגודה חקלאיתדוד קצבמ"אסיפי בר בע1/7/2013מאגר בית גוברין268
10501050

טפטוף טמון
שקד

כן     577,500
לא - איסור השקיה 

הגישו טפסים

אגודה חקלאיתדוד קצבמ"אסיפי בר בע1/7/2013מאגר בית גוברין268
300300

טפטוף
תירס

כן     120,000
לא - איסור השקיה 

הגישו טפסים

אגודה חקלאיתדוד קצבמ"אסיפי בר בע1/7/2013מאגר בית גוברין268
220220

טפטוף
חמצה

כן       77,000
לא - איסור השקיה 

הגישו טפסים

אגודה חקלאיתדוד קצבמ"אסיפי בר בע1/7/2013מאגר בית גוברין268
220220

טפטוף
אבטיח מללי

כן       44,000
לא - איסור השקיה 

הגישו טפסים

2216
א "מאגר מיש

אופרטיבי
אגודה חקלאיתדני מייזלמ"אור מהדרין בע-פרי31/1/2012

18001800
טפטוף

הדרים
כן  1,260,000

לא - איסור השקיה 
הגישו טפסים

2216
א "מאגר מיש

אופרטיבי
אגודה חקלאיתדני מייזלמ"אור מהדרין בע-פרי31/1/2012

1313
טפטוף

אבוקדו
כן       10,400

לא - איסור השקיה 
הגישו טפסים

2216
א "מאגר מיש

אופרטיבי
אגודה חקלאיתדני מייזלמ"אור מהדרין בע-פרי31/1/2012

500500

טפטוף

אפרסמון

כן     350,000

אי עמידה בתנאים 
לטיפול שלישוני באזור 

בעל רגישות 
. הידרולוגית גבוהה

איסור השקיה

אגודה חקלאיתדני מייזלמ"אור מהדרין בע-פרי31/1/2012מאגר ניצנים ב300
200200

טפטוף
אבוקדו

כן     160,000
לא - איסור השקיה 

הוגשו טפסים

איסור השקיהכן     560,000הדריםטפטוף800800אגודה חקלאיתדני מייזלמ"אור מהדרין בע-פרי31/1/2012מאגר ניצנים ב300

281
א "מאגר מיש

אופרטיבי
כן       20,000אבטיח מלליטפטוף100100חקלאי פרטיאלי חטבאלי חטב11/4/2013

281
א "מאגר מיש

אופרטיבי
כן       30,000דלעתטפטוף100100חקלאי פרטיאלי חטבאלי חטב11/4/2013

כן     140,000הדריםטפטוף200200אגודה חקלאיתאבנר יונדהמבואות ירושלים21/7/2013מי הרי יהודה244
כן       54,000נוריותהמטרה9090קיבוץעמוס פלךאשדוד-חצור7/3/2013מאגר חצור ב279
כן     115,000נרקיסיםהמטרה230230קיבוץעמוס פלךאשדוד-חצור7/3/2013מאגר חצור ב279
כן     237,200סורגוםקו נוע11861186קיבוץעמוס פלךאשדוד-חצור7/3/2013מאגר חצור ב279
כן     172,500חיטהקו נוע11501150קיבוץעמוס פלךאשדוד-חצור7/3/2013מאגר חצור ב279
כן       85,000רימוןטפטוף טמון170170קיבוץעמוס פלךאשדוד-חצור7/3/2013מאגר חצור ב279
כן       40,000תירסקו נוע100100קיבוץעמוס פלךאשדוד-חצור7/3/2013מאגר חצור ב279
 כן       20,000חיטההמטרה8080קיבוץחנן בראודהמפלסים11/4/2013ח מפלסים.ב319
כן       25,000סורגוםטפטוף5050קיבוץחנן בראודהמפלסים11/4/2013ח מפלסים.ב319
כן     159,500פפריקהטפטוף290290קיבוץיונתן לביאשדה יואב10/6/2013מאגר בית יואב274
כן     258,000כותנהטפטוף430430קיבוץיונתן לביאשדה יואב10/6/2013מאגר בית יואב274
כן     210,000כותנהטפטוף350350קיבוץיונתן לביאשדה יואב10/6/2013מאגר חמי יואב299
 כן       89,250סורגוםטפטוף255255קיבוץיונתן לביאשדה יואב10/6/2013מאגר חמי יואב299
כן       51,000חמצהטפטוף204204קיבוץיונתן לביאשדה יואב11/4/2013א"מאגר מיש281
כן     192,000תירסטפטוף320320קיבוץיונתן לביאשדה יואב11/4/2013א"מאגר מיש281

2עמוד  אשקלון 



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז אשקלון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך הוצאת 

ההיתר
שם המבקששם הישוב או הגוף המבקש

הגוף המבקש 
מושב , קיבוץ,אגודה)

(ארגון ועוד

השטח 
המבוקש 
בדונמים

השטח 
המושקה 

בפועל 
בדונמים

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

קבלת 
היתר 

לא/כן
הערותסיבה לאי קבלת היתר

כן       82,500חמניותטפטוף330330קיבוץיונתן לביאשדה יואב11/4/2013א"מאגר מיש281

טפטוף400400קיבוץיונתן לביאשדה יואב11/4/2013א"מאגר מיש281
אבטיח מללי

כן       80,000

  כן       90,000אספסתהמטרה6060קיבוץמיקי לזרמשואות יצחק14/08/2013ח משואות יצחק.ב275
כן       48,000חמניותקו נוע240240אגודה חקלאיתיגאל רביבש דגנים"גד21/4/2013א"מאגר מיש281

אגודה חקלאיתיגאל רביבש דגנים"גד21/4/2013א"מאגר מיש281
240240

טפטוף
אבטיח מללי

כן       24,000

כן     168,000פפריקהטפטוף240240אגודה חקלאיתיגאל רביבש דגנים"גד21/4/2013א"מאגר מיש281
כן     300,000שקדטפטוף600600אגודה חקלאיתיגאל רביבש דגנים"גד21/4/2013א"מאגר מיש281
כן     462,500כותנהטפטוף925925קיבוץ אמנון קריקקבוצת יבנה11/4/2013מאגר חבל יבנה290
כן       50,000תירסטפטוף100100קיבוץ אמנון קריקקבוצת יבנה11/4/2013מאגר חבל יבנה290
כן       33,600חמניותטפטוף120120קיבוץ אמנון קריקקבוצת יבנה11/4/2013מאגר חבל יבנה290
כן  1,380,000שקדטפטוף23002300אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן     105,000חמניותטפטוף420420אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן     310,750כותנהטפטוף565565אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן     118,750חמצהטפטוף475475אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן     253,750חמצהטפטוף10151015אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר רבדים ב251
כן       85,000חמניותטפטוף340340אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר רבדים ב251

אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר רבדים ב251
אבטיח מלליטפטוף910910

כן     227,500

כן     387,750כותנהטפטוף705705אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר רבדים ב251
כן     735,000אפרסמוןטפטוף10501050מושבאלי בר יוחאיביצרון25/5/2013מאגר חבל יבנה290
כן       12,600הדריםטפטוף1818מושבאלי בר יוחאיביצרון25/5/2013מאגר חבל יבנה290
כן       46,900נשיריםטפטוף6767מושבאלי בר יוחאיביצרון25/5/2013מאגר חבל יבנה290
כן       18,900רימוןטפטוף2727מושבאלי בר יוחאיביצרון25/5/2013מאגר חבל יבנה290
כן     119,000פרחי נויטפטוף170170מושבאלי בר יוחאיביצרון25/5/2013מאגר חבל יבנה290
כן     140,000חמצהטפטוף400400אגודה חקלאיתגדי שלותימורים15/5/2012 מאגר תימורים283
107: כ חלקות"סהכן     396,000מטעיםטפטוף660660מושבאבנר זנדניינון26/5/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       75,200כרםטפטוף188188מושבאבנר זנדניינון26/5/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         2,100משתלהטפטוף2121מושבאבנר זנדניינון26/5/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       32,800גידולי שדהטפטוף164164מושבאבנר זנדניינון26/5/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       81,300ירקותטפטוף271271מושבאבנר זנדניינון26/5/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן     595,000פפריקהטפטוף850850אגודה חקלאיתיגאל רביבש דגנים"גד21/4/2013מאגר  נגבה271
כן     160,000חמניותטפטוף800800אגודה חקלאיתיגאל רביבש דגנים"גד21/4/2013מאגר  נגבה271
כן       70,000תירסטפטוף100100חקלאי פרטיראיסה אל עזיאל עזי1/7/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       45,500חמצהטפטוף130130חקלאי פרטיראיסה אל עזיאל עזי1/7/2013מאגר כפר מנחם ב2005

טפטוף168168מושביוסי אלוששדה משהאיסור השקיהמי הרי יהודה244
רימון

לא  117,600      
לא - איסור השקיה 

הגישו טפסים

טפטוף153153מושביוסי אלוששדה משהאיסור השקיהמי הרי יהודה244
אפרסק

לא  59,670        
לא - איסור השקיה 

הגישו טפסים

טפטוף157157מושביוסי אלוששדה משהאיסור השקיהמי הרי יהודה244
כרם

לא  62,800        
לא - איסור השקיה 

הגישו טפסים

3עמוד  אשקלון 



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז אשקלון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך הוצאת 

ההיתר
שם המבקששם הישוב או הגוף המבקש

הגוף המבקש 
מושב , קיבוץ,אגודה)

(ארגון ועוד

השטח 
המבוקש 
בדונמים

השטח 
המושקה 

בפועל 
בדונמים

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

קבלת 
היתר 

לא/כן
הערותסיבה לאי קבלת היתר

טפטוף4040מושביוסי אלוששדה משהאיסור השקיהמי הרי יהודה244
זית

לא  6,000          
לא - איסור השקיה 

הגישו טפסים

טפטוף2626מושביוסי אלוששדה משהאיסור השקיהמי הרי יהודה244
חמניות

לא  9,100          
לא - איסור השקיה 

הגישו טפסים

טפטוף22מושביוסי אלוששדה משהאיסור השקיהמי הרי יהודה244
נוי

לא  400             
לא - איסור השקיה 

הגישו טפסים

 כן  3,025,000כרם מאכלטפטוף5,5005,500מושביוסי גורןלכיש22/1/2012מאגר לכיש2050
כן       55,000כרם ייןטפטוף100100מושביוסי גורןלכיש22/1/2012מאגר לכיש2050
נוי בצומת הכניסה ללכישכן             750נויטפטוף33מושביוסי גורןלכיש22/1/2012מאגר לכיש2050
כן     550,000פרחי שעווהטפטוף1,0001,000מושביוסי גורןלכיש22/1/2012מאגר לכיש2050
כן       55,000נשיריםטפטוף100100מושביוסי גורןלכיש22/1/2012מאגר לכיש2050

כן             300נויטפטוף0.50.5ארגוןיעל חנןפז סילבר29/5/2013מתקן ביורובי מקומי603

כן       42,000חמניותטפטוף210210קיבוץיעקב בוטבולגת3/2/2013מאגר גת272
כן     160,000חמצהטפטוף800800קיבוץיעקב בוטבולגת3/2/2013מאגר גת272

קיבוץיעקב בוטבולגת3/3/2013מאגר גת272
אבטיח מלליהמטרה210210

השקיית הנבטה בלבדכן       16,800

כן       75,000תירסטפטוף150150קיבוץיעקב בוטבולגת3/2/2013מאגר גת272
כן     477,500כותנהטפטוף955955קיבוץיעקב בוטבולגת3/2/2013מאגר גת272
כן       96,000חיטההמטרה12001200קיבוץיעקב בוטבולגת3/2/2013מאגר גת272
כן     146,250רימוןטפטוף225225קיבוץיעקב בוטבולגת3/2/2013מאגר גת272
כן     136,500שקדטפטוף210210קיבוץיעקב בוטבולגת3/2/2013מאגר גת272
כן       50,000בצלטפטוף100100אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר קדמה246
כן     160,800כותנהטפטוף268268אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר קדמה246
כן       15,000מלוןטפטוף5050אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר קדמה246
כן       78,000חצילטפטוף7878אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר קדמה246
כן       15,000קישואטפטוף5050אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר קדמה246
כן       19,500חמצהטפטוף130130אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר קדמה246
כן       74,000חמניותטפטוף370370אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר קדמה246
כן     113,400תירסטפטוף315315אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר קדמה246
כן       15,000כרובטפטוף5050אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר קדמה246
כן       72,000נוריותטפטוף160160אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר קדמה246
כן     294,000שקדטפטוף490490אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר לכיש2050
כן     165,000זיתטפטוף330330אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר לכיש2050
כן       75,000פרחי שעווהטפטוף150150אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר לכיש2050
כן       99,000כרם מאכלטפטוף165165אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר לכיש2050
 כן     325,000כותנהטפטוף650650קיבוץיעקב קלייןבית ניר31/1/2013 מאגר בית יואב274
כן     150,000זיתטפטוף300300קיבוץיעקב קלייןבית ניר31/1/2013 מאגר בית יואב274
כן       76,000תירסטפטוף190190קיבוץיעקב קלייןבית ניר31/1/2013 מאגר בית יואב274
 כן     204,000הדריםטפטוף340340קיבוץיעקב קלייןבית ניר31/1/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       32,400חמניותטפטוף180180אגודה חקלאיתמיכאל פלבונסקיכפר הריף02/06/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       48,600חמצהטפטוף270270אגודה חקלאיתמיכאל פלבונסקיכפר הריף02/06/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       45,000תירסטפטוף100100אגודה חקלאיתמיכאל פלבונסקיכפר הריף02/06/2013מאגר כפר מנחם ב2005

4עמוד  אשקלון 



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז אשקלון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך הוצאת 

ההיתר
שם המבקששם הישוב או הגוף המבקש

הגוף המבקש 
מושב , קיבוץ,אגודה)

(ארגון ועוד

השטח 
המבוקש 
בדונמים

השטח 
המושקה 

בפועל 
בדונמים

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

קבלת 
היתר 

לא/כן
הערותסיבה לאי קבלת היתר

כן     247,100מטעיםטפטוף353353מושבבן ציון ימרכפר אחים07/07/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         2,800כרםטפטוף44מושבבן ציון ימרכפר אחים07/07/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         3,000דקליםטפטוף1515מושבבן ציון ימרכפר אחים07/07/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         2,000ירקותטפטוף22מושבבן ציון ימרכפר אחים07/07/2013מאגרי חפץ חיים2371

אגודה חקלאיתמיכאל פלבונסקיכפר הריף02/06/2013מאגרי חפץ חיים2371
394394

טפטוף
אבטיח מללי

כן       70,920

כן       66,600חמצהטפטוף370370אגודה חקלאיתמיכאל פלבונסקיכפר הריף02/06/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן     279,000תירסטפטוף620620אגודה חקלאיתמיכאל פלבונסקיכפר הריף02/06/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן  1,125,000תירסטפטוף450450קיבוץמלקולם קריםגלאון31/1/2013מאגר גלאון1376
 כן     177,000חמצההמטרה590590קיבוץמלקולם קריםגלאון31/1/2013מאגר גלאון1376
כן     252,000חוחובהטפטוף560560קיבוץמלקולם קריםגלאון31/1/2013מאגר גלאון1376
כן       68,400הדריםטפטוף7676קיבוץמלקולם קריםגלאון31/1/2013מי הרי יהודה244

קיבוץמלקולם קריםגלאון31/1/2013מי הרי יהודה244
טפטוף330330

כן       99,000אבטיח מללי

כן     270,900אבוקדוטפטוף301301קיבוץמלקולם קריםגלאון31/1/2013מי הרי יהודה244
 כן             500עצים, דשאטפטוף2.52.5ארגוןעמירם אוחיוןחברת מקורות21/7/2013ש אשקלון"מט2216
כן       48,000כרםטפטוף7070מושבמשה בוארוןאביגדור26/06/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       22,000נשיריםטפטוף5050מושבמשה בוארוןאביגדור26/06/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       40,000כרוביתטפטוף4242מושבמשה בוארוןאביגדור26/06/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       60,000אבוקדוטפטוף4545מושבמשה בוארוןאביגדור26/06/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       20,000אפרסקטפטוף5050חקלאי פרטימשה סופרחוות סופר3/2/2013א"מאגר מיש281
כן       20,000נקטרינהטפטוף5050חקלאי פרטימשה סופרחוות סופר3/2/2013א"מאגר מיש281
כן       16,000גויאבהטפטוף4040חקלאי פרטימשה סופרחוות סופר3/2/2013א"מאגר מיש281
 כן       30,000רימוןטפטוף6060חקלאי פרטימשה סופרחוות סופר3/2/2013א"מאגר מיש281
כן       52,000כרםטפטוף130130חקלאי פרטימשה סופרחוות סופר3/2/2013א"מאגר מיש281
כן     353,350הדריםטפטוף382382אגודה חקלאיתמשה סרפרזמ"אור מהדרין בע-פרי11/4/2013א"מאגר מיש281
כן     136,000כרםטפטוף340340אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר כפר מנחם א270
כן     280,000רימוןטפטוף400400אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר כפר מנחם א270
כן       36,250חמצהטפטוף145145אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר נחשון250

טפטוף100100אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר נחשון250
אבטיח מללי

כן       25,000

כן       32,000חמניותטפטוף160160אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן     102,750חמצהטפטוף685685אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר כפר מנחם ב2005

אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר כפר מנחם ב2005
380380

טפטוף
אבטיח מללי

כן       76,000

כן       41,000סורגוםטפטוף164164אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן     103,500תירסטפטוף230230אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן     216,000כותנהטפטוף360360אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן     186,000זיתטפטוף310310אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       36,400נרקיסיםהמטרה104104אגודה חקלאיתאריאל שנקולבסקיש עציון"גד2/6/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן     165,000שקדטפטוף טמון300300אגודה חקלאיתדוד קצבמ"אסיפי בר בע17/6/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       30,000חמצהטפטוף200200חקלאי פרטיעזי-סעיד אלאל עזי15/4/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       25,000תירסטפטוף5050חקלאי פרטיעזי-סעיד אלאל עזי15/4/2013מאגר כפר מנחם ב2005

5עמוד  אשקלון 



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז אשקלון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך הוצאת 

ההיתר
שם המבקששם הישוב או הגוף המבקש

הגוף המבקש 
מושב , קיבוץ,אגודה)

(ארגון ועוד

השטח 
המבוקש 
בדונמים

השטח 
המושקה 

בפועל 
בדונמים

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

קבלת 
היתר 

לא/כן
הערותסיבה לאי קבלת היתר

כן       21,000חמניותטפטוף140140חקלאי פרטיעזי-סעיד אלאל עזי15/4/2013מאגר כפר מנחם ב2005

 כן             300נויטפטוף0.50.5ארגוןעודד בן דוד דור אלון נגבה31/1/2012מתקן ביורובי מקומי603

1497
-ש ביודיסק"מט

תלמי יפה
לא       18,250מספואהמטרה100100מושבעוזי עזריאלתלמי יפהאיסור השקיה

אי עמידה בתנאים 
לטיפול שלישוני באזור 

בעל רגישות 
. הידרולוגית גבוהה

איסור השקיה

כן     200,000נויטפטוף20002000ארגוןדפנה הלבץחברת דרך ארץ11/04/2013מי הרי יהודה244
כן     243,000חמניותטפטוף810810אגודה חקלאיתעופר גינדין2005אורן 31/1/2013(נתן)מאגרי שדרות 315
כן     288,000תירסטפטוף480480אגודה חקלאיתעופר גינדין2005אורן 31/1/2013(נתן)מאגרי שדרות 315

כן       12,500אבטיח מלליטפטוף5050אגודה חקלאיתעופר גינדין2005אורן 31/1/2013(נתן)מאגרי שדרות 315

כן     200,000חיטההמטרה20002000אגודה חקלאיתעופר גינדין2005אורן 31/1/2013(נתן)מאגרי שדרות 315
כן     517,500כותנהטפטוף11501150אגודה חקלאיתעופר גינדין2005אורן 31/1/2013(נתן)מאגרי שדרות 315
כן     301,500הדריםטפטוף670670קיבוץלאון בן אריהאור הנר31/1/2013(נתן)מאגרי שדרות 315
 כן       10,000חיטההמטרה100100קיבוץעופר וינרכפר עזה11/4/2013ח כפר עזה.ב322
 כן       12,500סורגוםטפטוף5050קיבוץעופר וינרכפר עזה11/4/2013ח כפר עזה.ב322
4קיים קידוח משען כן     168,000תירסטפטוף280280חקלאי פרטישמואל כהןשמואל כהן28/2/2013א"מאגר מיש281
 כן       28,000חיטההמטרה8080קיבוץענבל שלףנחל עוז3/3/2013ח נחל עוז.ב320
 כן       48,000תירסטפטוף8080קיבוץענבל שלףנחל עוז3/3/2013ח נחל עוז.ב320
כן       16,000חמצהטפטוף8080קיבוץערן ועקניןגברעם7/3/2013ח גברעם.ב1462
כן         6,000חיטהטפטוף3030קיבוץערן ועקניןגברעם7/3/2013ח גברעם.ב1462

כן     120,000אבטיח מלליטפטוף400400קיבוץערן ועקניןגברעם7/3/2013א"מאגר מיש281

כן       70,000חיטהטפטוף350350קיבוץערן ועקניןגברעם7/3/2013א"מאגר מיש281
כן       56,000צברטפטוף140140קיבוץצביקה גורןזיקים7/3/2013מאגר זיקים306

טפטוף100100קיבוץצביקה גורןזיקים7/3/2013מאגר זיקים306
עלים 

ירוקים 
(לפרחים)

כן       45,000

כן       20,000הדריםטפטוף4040קיבוץצביקה גורןזיקים7/3/2013מאגר זיקים306

טפטוף931931מושברבקה פרלמןערוגות26/5/2013מאגרי חפץ חיים2371
מטעים 
וכרמים

כן     465,500

כן       10,000מלוןטפטוף2525מושברבקה פרלמןערוגות26/5/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         4,400חצילטפטוף1111מושברבקה פרלמןערוגות26/5/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         4,400קישואטפטוף1111מושברבקה פרלמןערוגות26/5/2013מאגרי חפץ חיים2371

טפטוף טמון2525קיבוץרונן כהןרוחמהאיסור השקיהח רוחמה.ב1489
זית

 לא       12,500
לא - איסור השקיה 

הוגשו טפסים

נקטרינה, אפרסק, שזיףכן     192,000נשיריםטפטוף480480חקלאי פרטירני ברנסרני ברנס23/1/2012א"מאגר מיש281
כן         3,000דשאהמטרה33ארגוןדני ברכההזרע גנטיקס26/5/2013נקז חממות282

טפטוף55ארגוןדני ברכההזרע גנטיקס26/5/2013נקז חממות283
שיחים 
פרחים

כן         1,250

6עמוד  אשקלון 



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז אשקלון

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך הוצאת 

ההיתר
שם המבקששם הישוב או הגוף המבקש

הגוף המבקש 
מושב , קיבוץ,אגודה)

(ארגון ועוד

השטח 
המבוקש 
בדונמים

השטח 
המושקה 

בפועל 
בדונמים

סוג הגידולשיטות השקייה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

קבלת 
היתר 

לא/כן
הערותסיבה לאי קבלת היתר

כן         2,400זיתטפטוף1616מושבשאול זנדניכפר הריף07/07/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       28,036רימוןטפטוף4343מושבשאול זנדניכפר הריף07/07/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       11,250כרםטפטוף4545מושבשאול זנדניכפר הריף07/07/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       28,800נשיריםטפטוף4848מושבשאול זנדניכפר הריף07/07/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       16,000כרםטפטוף5050מושבשאול זנדניכפר הריף07/07/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן             720צברטפטוף4848מושבשאול זנדניכפר הריף07/07/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן     583,000שקדטפטוף טמון10601060קיבוץגדעון אייזקסצרעה2/7/2013מאגר כפר מנחם ב2005
מטש אינטנסיבי חדשכן       10,000חיטההמטרה200200קיבוץשי ציוןיד מרדכי2/6/2013ש יד מרדכי"מט329
מטש אינטנסיבי חדשכן       26,000חמצהטפטוף100100קיבוץשי ציוןיד מרדכי2/6/2013ש יד מרדכי"מט329
מטש אינטנסיבי חדשכן       60,000תירסטפטוף100100קיבוץשי ציוןיד מרדכי2/6/2013ש יד מרדכי"מט329
מטש אינטנסיבי חדשכן       50,000כותנההמטרה100100קיבוץשי ציוןיד מרדכי2/6/2013ש יד מרדכי"מט329
כן       26,000חיטההמטרה260260קיבוץשי ציוןיד מרדכי3/3/2013א"מאגר מיש281
כן       49,500הדריםטפטוף165165קיבוץשי ציוןיד מרדכי3/3/2013א"מאגר מיש281
 כן       90,000חמניותטפטוף300300קיבוץשי ציוןיד מרדכי3/3/2013א"מאגר מיש281
כן     250,000כותנהטפטוף500500קיבוץשי ציוןיד מרדכי3/3/2013א"מאגר מיש281
כן     156,000תירסטפטוף260260קיבוץשי ציוןיד מרדכי3/3/2013א"מאגר מיש281
כן     299,750ירקותטפטוף1,0901,090מושבאבי שלמהנגה11/4/2013(עוזה)ע "מאגר נש2274
כן     247,000ירקותטפטוף494494מושבאשר ממושחר21/7/2013(עוזה)ע "מאגר נש2274
כן     120,000מטעיםטפטוף300300מושבאשר ממושחר21/7/2013(עוזה)ע "מאגר נש2274
כן     116,600כרםטפטוף212212מושבאשר ממושחר21/7/2013(עוזה)ע "מאגר נש2274
כן     350,000ירקותטפטוף600600מושבשלום יפרחניר חן28/10/2012(עוזה)ע "מאגר נש2274
כן       75,000נשיריםטפטוף150150מושבשלום יפרחניר חן29/10/2012(עוזה)ע "מאגר נש2274
כן       50,000כרםטפטוף100100מושבשלום יפרחניר חן29/10/2012(עוזה)ע "מאגר נש2274

כן       40,000פרחיםטפטוף200200מושבשלום יפרחניר חן29/10/2012(עוזה)ע "מאגר נש2274

כן     105,000אפרסמוןטפטוף טמון150150קיבוץעמוס פלךאשדוד-חצור7/3/2013מאגר חצור ב279
כן     250,000הדריםטפטוף500500קיבוץעמוס פלךאשדוד-חצור7/3/2013מאגר חצור ב279
כן     578,820הדריםטפטוף877877קיבוץיעקב בוטבולגת3/2/2013מאגר גת272

כן             600נויטפטוף22ארגוןרונן סטרולסונול פלוגות10/6/2013מתקן ביורובי מקומי603

כן     203,500ארטישוקטפטוף407407אגודה חקלאיתמר רזיאל'יואל קרצעין צורים1/7/2013מאגר עין צורים269
כן     147,000אפרסמוןטפטוף210210אגודה חקלאיתמר רזיאל'יואל קרצעין צורים1/7/2013מאגר עין צורים269
איסור השקיהלא  1,408,000סורגוםטפטוף17601760אגודה חקלאיתגדי שלותימוריםאיסור השקיה מאגר תימורים283
כן         1,800עצי נויטפטוף33ארגוןאלימור פרידהחברה להגנת הטבע3/2/2013מאגר ניצנים ב300
כן       85,000א"תפוהמטרה170170מושבקובי קרקנובסקיעוזה4/8/2013(עוזה)ע "מאגר נש2274
ש קרית גת"אי עמידה ברשיון עסק מט- איסור השקיה כן     175,000כרוביתהמטרה350350מושבקובי קרקנובסקיעוזה4/8/2013(עוזה)ע "מאגר נש2274
כן       68,000זיתטפטוף170170מושבקובי קרקנובסקיעוזה4/8/2013(עוזה)ע "מאגר נש2274
כן       75,000פרחי שעווהטפטוף150150מושבקובי קרקנובסקיעוזה4/8/2013(עוזה)ע "מאגר נש2274
4קיים קידוח משען כן       66,250חמניותטפטוף265265חקלאי פרטישמואל כהןשמואל כהן28/2/2013א"מאגר מיש281
כן       60,000דקלי נויטפטוף150150קיבוץצביקה גורןזיקים7/3/2013מאגר זיקים306
כן       93,000חמצהטפטוף310310קיבוץ אמנון קריקקבוצת יבנה11/4/2013מאגר חבל יבנה290
כן       21,000זיתטפטוף3030קיבוץביני אורחןבית גוברין15/5/2012ש בית גוברין"מט1368
כן     150,000חמצהטפטוף500500חקלאי פרטיאהוד בן יעקבבר עידן 7/3/13 מאגר כפר מנחם ב2005
כן     140,000אפרסקטפטוף280280אגודה חקלאיתיגב קלמןש צבר קמה"גד15/4/2013מאגר כפר מנחם א270

7עמוד  אשקלון 
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הערותסיבה לאי קבלת היתר

 כן       32,000סורגוםטפטוף8080קיבוץענבל שלףנחל עוז3/3/2013ח נחל עוז.ב320
כן     385,000הדריםטפטוף550550אגודה חקלאיתדני מייזלמ"אור מהדרין בע-פרי31/1/2012מאגר ניצנים ג2105
כן     385,000הדריםטפטוף550550חקלאי פרטישמעון גליאנישמעון גליאני1/7/2013מאגר ניצנים ג2105
כן     320,000זיתטפטוף800800אגודה חקלאיתגדי שלותימורים15/5/2012 מאגר תימורים283

602
 (MBR)ש אינטל "מט

ממברנלי
המטרה+טפטוף1010ארגוןשגיא מגריסומ"אינטל אלקטרוניקה בע7/3/2013

, עצים, דשא
נוי

כן         1,400

המטרה100100ארגוןדני מורבייהמועצה אזורית לכיש3/3/2013ש מזרח לכיש"מט2435
השקיית 

סרק
כן       36,500

כן       96,000חמצהטפטוף320320קיבוץשי ציוןיד מרדכי3/3/2013א"מאגר מיש281
כן         9,000זיתטפטוף3030ארגוןנחום דרוריכין חקל2/4/2013מאגר ניצנים ג2105
כן     154,500הדריםטפטוף309309ארגוןנחום דרוריכין חקל2/4/2013מאגר ניצנים ג2105
כן       95,000א"תפוהמטרה190190קיבוץיונתן לביאשדה יואב11/4/2013(עוזה)ע "מאגר נש2274
כן       51,000חמצהטפטוף255255קיבוץיונתן לביאשדה יואב11/4/2013(עוזה)ע "מאגר נש2274
כן       50,000עגבניותטפטוף100100קיבוץיונתן לביאשדה יואב11/4/2013(עוזה)ע "מאגר נש2274
כן       70,000חיטהטפטוף100100מושבאלי בר יוחאיביצרון25/5/2013מאגר חבל יבנה290
כן       36,000קולורביטפטוף120120מושבשאול זנדניכפר הריף07/07/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       72,000תירסטפטוף120120חקלאי פרטיעזי-נסרי אלאל עזי1/7/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       56,000תירסטפטוף8080חקלאי פרטימלכא שרקאויאל עזי1/7/2013מאגר כפר מנחם ב2005
שמירה על רדיוסי מגןכן               20גינון במאגרטפטוף11אגודה חקלאיתישעיהו אבידןניצנים07/07/2013מאגר ניצנים ב300
כן       47,500תירסטפטוף9595חקלאי פרטיאמל אל עזי'גאל עזי7/7/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן       20,250חמצהטפטוף135135חקלאי פרטיאמל אל עזי'גאל עזי7/7/2013מאגר כפר מנחם ב2005
כן         6,000חצילטפטוף1515חקלאי פרטישלום מעודיינון14/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       30,000כרוביתטפטוף100100חקלאי פרטישלום מעודיינון14/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       33,000ירקותטפטוף110110ארגוןישראל אפרתמ" בע1939הזרע 14/8/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       12,600כרםטפטוף2828חקלאי פרטיזאב דורוןינון14/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         5,200חצילטפטוף1313חקלאי פרטימלאכי מעודיינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       30,000כרוביתטפטוף100100חקלאי פרטימלאכי מעודיינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         5,200פלפליםטפטוף1313חקלאי פרטימלאכי מעודיינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       12,000מלוןטפטוף6060חקלאי פרטימלאכי מעודיינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         3,000קישואטפטוף1010חקלאי פרטימלאכי מעודיינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         3,600פרחיםהמטרה+טפטוף1212חקלאי פרטינתן וינברגרינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         2,400קולורביטפטוף1212חקלאי פרטינתן וינברגרינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         9,000דקלי נויטפטוף3030חקלאי פרטייהודה זנדניינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         4,500כרםטפטוף99חקלאי פרטיצבי לזרוביץינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         5,000זיתטפטוף1010חקלאי פרטיאבנר זנדניינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         7,800כרםטפטוף1313חקלאי פרטייוסף גאולהינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       18,600אפרסקטפטוף3131חקלאי פרטינתנאל גאולהינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         5,000אפרסקטפטוף1010חקלאי פרטייוסי פישלינון25/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       12,000כרםטפטוף2424חקלאי פרטישלמה קאופמןינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         3,000רימוןטפטוף66חקלאי פרטישלמה קאופמןינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       11,000כרםטפטוף2222חקלאי פרטיבוקי סערינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         7,800אפרסקטפטוף19.519.5חקלאי פרטישלמה זנדניינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         2,000נקטרינהטפטוף55חקלאי פרטישלמה זנדניינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371

8עמוד  אשקלון 
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כן         3,600תפוחטפטוף99חקלאי פרטישלמה זנדניינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       18,600כרםטפטוף3131חקלאי פרטישלמה זנדניינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         8,750רימוןטפטוף17.517.5חקלאי פרטישלמה זנדניינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         7,600אפרסקטפטוף1919חקלאי פרטידניאל זנדניינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         1,400תפוחטפטוף3.53.5חקלאי פרטידניאל זנדניינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       25,000אפרסקטפטוף5050חקלאי פרטידוד גארלהינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       12,500נקטרינהטפטוף2525חקלאי פרטידוד גראלהינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       12,500שזיףטפטוף2525חקלאי פרטידוד גארלהינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       15,000אפרסקטפטוף3030חקלאי פרטיעזרא גרלהינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         8,000נקטרינהטפטוף1616חקלאי פרטיעזרא גרלהינון28/08/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן         3,500תפוחטפטוף1010חקלאי פרטיאברהם הרשקוינון29/09/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       14,000כרםטפטוף4040חקלאי פרטיאברהם הרשקוינון29/09/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       14,000רימוןטפטוף4040חקלאי פרטיאברהם הרשקוינון29/09/2013מאגרי חפץ חיים2371
כן       24,500אפרסקטפטוף7070חקלאי פרטיאברהם הרשקוינון29/09/2013מאגרי חפץ חיים2371

9עמוד  אשקלון 



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
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קבלת 
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לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

18/02/2013
שדה תימן 

{UVמתקן }
כן 130,000        נשיריםטפטוף 200       200         מושבי הנגבאורי אשר

337

 מאגר 
שלישוני }אריה

צפון , צד מזרח
ואורים

18/02/2013
שדה 
UVמתקן}תימן

]
כן 422,500        רימוניםטפטוף 650       650         מושבי הנגבאורי אשר

337

 מאגר 
שלישוני }אריה

צפון , צד מזרח
ואורים

כן 968,500        כותנהטפטוף 1,490    1,490      מושבי הנגבאורי אשרשדה תימן18/02/2013

337

מאגר 
שלישוני }אריה

צפון , צד מזרח
ואורים

18/02/2013
שדה 
UVמתקן}תימן

]
כן 1,134,000     תפוחי אדמההמטרה 1,890    1,890      מושבי הנגבאורי אשר

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

18/02/2013
שדה תימן 

{UVמתקן }
כן 510,250        תירסהמטרה 785       785         מושבי הנגבאורי אשר

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

18/02/2013
שדה תימן 

{UVמתקן }
כן 630,000        גזרהמטרה 1,050    1,050      מושבי הנגבאורי אשר

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

18/02/2013
שדה תימן 

{UVמתקן }
כן 790,000        חמיצהטפטוף 1,580    1,580      מושבי הנגבאורי אשר

337

מאגר 
שלישוני }אריה

צפון , צד מזרח
{ואורים

18/02/2013
שדה 
UVמתקן}תימן

]
כן 315,000        בוטניםהמטרה 500       500         מושבי הנגבאורי אשר

337
מאגר 
שניוני צד }אריה
{מערב

כן 315,000        חוחבהטפטוף 450       450         מושבי הנגבאורי אשרשדה תימן18/02/2013

1 דרום מחוז



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז דרום

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקש שם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון ,אגודה)

(ועוד

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם  
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור  
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

עירית באר שבעשדה תימן10/06/2013
-עירית באר שבע 

ש"פארק נחל ב
כן 1,350            דשאהמטרה 87         87           

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

עירית באר שבעשדה תימן10/06/2013
-עירית באר שבע 

ש"פארק נחל ב
כן 900               שיחיםטפטוף 52         52           

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

עירית באר שבעשדה תימן10/06/2013
-עירית באר שבע 

ש"פארק נחל ב
כן 1,100            חורשותטפטוף 350       350         

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

עירית באר שבעשדה תימן10/06/2013
-עירית באר שבע 

ש"פארק נחל ב
כן 11,000          עציםטפטוף 5           5             

337

מאגר 
שלישוני }אריה

צפון , צד מזרח
{ואורים

אילן פרץשדה תימן30/9/2013
תעשיות תוצרת 

חקלאית בני 
מ"אביטן בע

כן 45,000          שומרטפטוף 150       150         

337

מאגר 
שלישוני }אריה

צפון , צד מזרח
{ואורים

אילן פרץשדה תימן30/9/2013
תעשיות תוצרת 

חקלאית בני 
מ"אביטן בע

כן 45,000          ברוקוליטפטוף 150       150         

337

מאגר 
שלישוני }אריה

צפון , צד מזרח
{ואורים

אילן פרץשדה תימן30/9/2013
תעשיות תוצרת 

חקלאית בני 
מ"אביטן בע

כן 500,000        בצלטפטוף 200       200         

337

מאגר 
שלישוני }אריה

צפון , צד מזרח
{ואורים

אילן פרץשדה תימן30/9/2013
תעשיות תוצרת 

חקלאית בני 
מ"אביטן בע

כן 90,000          כרובטפטוף 300       300         

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

כן 138,000        תפוחי אדמההמטרה 230       230         מ"יבולי ברק בעסמי ביטוןשדה תימן30/9/2013

2 דרום מחוז



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז דרום

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקש שם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון ,אגודה)

(ועוד

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם  
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור  
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

דני ברמןשדה תימן08/10/2013
- קולחי הנגב

אנדרטת סירת 
שקד

כן 200               גינוןטפטוף טמון 2           2             

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

כן 60,000          תפוחי אדמההמטרה 300       300         שמעון קדוששדה תימן16/12/2013

337
מאגר אריה 

שלישוני צד }
מזרח צפון ואורים

כן 2,400,000     חוחובהטפטוף טמון 3,200    3,200      ניצן לואנץשדה תימן27/12/2013

17/04/2013מאגר אריה337
שדה 
UVמתקן}תימן

]
בני רובינוב

יער }ל דרום"קק
{חצרים

         700       700 
באמצעות 

מכליות
כן 21,000          יער חצרים

337

מאגר 
שלישוני }אריה

צפון , צד מזרח
{ואורים

18/02/2013
שדה 
UVמתקן}תימן

]
כן 1,051,000     {תחמיץ}חיטההמטרה 5,255    5,255      מושבי הנגבאורי אשר

כן 583,800        חמיצהטפטוף 1,390    1,390      מושבי הנגבאורי אשרנתיבות18/02/2013(נתיבות)עזתה 345

כן 564,000        חיטההמטרה 2,820    2,820      מושבי הנגבאורי אשרנתיבות18/02/2013(נתיבות)עזתה 345

כן 752,500        שקדיםהמטרה וטפטוף 1,075    1,075      מושבי הנגבאורי אשרנתיבות18/02/2013(נתיבות)עזתה 345

פבלו לפלרעין השלושה20/01/2013(.ח.ב)עין השלשה 346
ש עין "גד

השלושה
כן 16,800          חיטה לתחמיץהמטרה 84         84           

פבלו לפלרעין השלושה20/01/2013(.ח.ב)עין השלשה 346
ש עין "גד

השלושה
כן 33,600          סורגום לתחמיץהמטרה 84         84           

פבלו לפלרעין השלושה20/01/2013(.ח.ב)עין השלשה 346
ש עין "גד

השלושה
כן 8,400            חיטה לתחמיץהמטרה 84         84           

כן 36,000          חמניותהמטרה 120       120         ש בארי"גדדני פוקסבארי01/01/2013ש בארי"מט351

כן 90,000          חוחובהטפטוף 150       150         ש בארי"גדדני פוקסבארי01/01/2013ש בארי"מט351

3 דרום מחוז



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז דרום

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקש שם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון ,אגודה)

(ועוד

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם  
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור  
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

355
בור -מפעל כימדע

שיקוע
כן 1,202            עצי נויטפטוף טמון 2           2             מרים פודחרנימפעל כימדע17/12/2012

367
-משאבי שדה 

דגים
כן 64,000          חיטהבהמטרה 80         80           עמית זיומשאבי שדה10/03/2013

367
-משאבי שדה 

דגים
כן 84,000          חוחובהטיפטוף 150       150         עמית זיומשאבי שדה10/03/2013

כן 240,000        חיטההמטרה 1,600    1,600      גדש שיקמהזאב רחמןמשמר הנגב22/10/2013(מאגר) רהט 375

כן 990,000        תפוחי אדמההמטרה 2,000    2,000      גדש שיקמהזאב רחמןמשמר הנגב22/10/2013(מאגר) רהט 375

כן 240,000        כותנההמטרה 500       500         ש שקמה"גדזאב רחמןמשמר הנגב22/10/2013{מאגר}רהט375

כן 240,000        סורגום לתחמיץהמטרה 600       600         גדש שיקמהזאב רחמןמשמר הנגב22/10/2013{מאגר}רהט375

כן 40,000          רימוניםטפטוף 530       530         גדש שקמהזאב רחמןמשמר הנגב22/10/2013{מאגר}רהט375

כן 20                 גדר נויטפטוף 1           1             רותי ליבהחוות ליבה01/01/2013אילת384

כן 12,800          תמריםטפטוף 16         16           רותי ליבהחוות ליבה01/01/2013אילת384

כן 1,300            השקיה טכניתהמטרה 65         65           רותי ליבהחוות ליבה01/01/2013אילת384

כןנויטפטוף 1           1             עין נטפיםעמי בוהדנהש אילת"מט11/03/2012ש אילת"מט384

כן 400,000        כרם ענביםטפטוף 250       250         ש אילות"גדרפי סעראילות20/02/2013אילת384

טפטוף 600       600         ש אילות"גדרפי סעראילות20/02/2013אילת384
ש דרומי חוות "גד

רודד
כן 4,800            

כן 1,440,000     תמרטפטוף 900       900         ש אילות"גדרפי סעראילות20/02/2013אילת384

עופר עדןחוות רודד05/03/2013אילת384
ח "רודד אגש

מ"בע
כן 10,000          השקיה טכניתהמטרה 100       100         

עופר עדןחוות רודד05/03/2013אילת384
ח "רודד אגש

מ"בע
כן 406,000        תמרטפטוף 203       203         

05/04/2013אילת384
פארק הצפרות 

אילת
צדוק צמח

המרכז 
הבינלאומי 

ללצפרות
כן 8,000            צמחיה מדבריתטפטוף 200       200         

כן 10,000          פרחיםטפטוף 5           5             משרד החקלאותגלעד הורביץפ ערבה"מו01/01/2013אליפז385

כן 20,000          למחקר}תמריםטפטוף 5           5             משרד החקלאותגלעד הורביץפ ערבה"מו01/01/2013אליפז385

כן 9,000            דקליםטפטוף 3           3             משרד החקלאותגלעד הורביץפ ערבה"מו01/01/2013אליפז385

4 דרום מחוז



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז דרום

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקש שם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון ,אגודה)

(ועוד

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם  
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור  
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

כן 60,000          דקליםטפטוף 10         10           משרד החקלאותגלעד הורביץפ ערבה"מו01/01/2013אליפז385

10/03/2013אליפז385
- נווה חריף 

ערדום
כן 503,000        תמרטיפטוף 390       390         עפר צעירי

כן 150,000        דשאהמטרה 60         60           ורי סטרום'מרגקיבוץ סמר20/02/2013אליפז385

כן 1,625,000     תמרהתזה 650       650         ורי סטרום'מרגקיבוץ סמר20/02/2013אליפז385

כן 127,200        תמריםטפטוף 159       159         לוני שייבקיבוץ לוטן20/02/2013אליפז385

כן 140,000        תמריםמתזים וטפטוף 100       100         הלל טוביאסעברונה-יהל25/02/2013אליפז385

כן 825,000        תמרמתזים וטיפטוף 400       400         הלל טוביאסגני מדבר- יהל 25/02/2013אליפז385

כן 350,000        תמרטפטוף 175       175         גליה גרינהולץגרופית27/12/2012אליפז385

כן 900,000        דקליםטפטוף 450       450         חיים צדוקאליפז06/11/2013אליפז385
-2013היתר רב שנתי לשנת 

2014

כן 100,000        פומלהטפטוף 50         50           חיים צדוקאליפז06/11/2013אליפז385
-2013היתר רב שנתי לשנת 

2014

386
אליפז 

יטבתה.ח.ב+
צומת מיהולכן 480,000        סיטריהקו נוע 600       600         אורי מישלייוטבתה10/03/2013

386
אליפז 

יטבתה.ח.ב+
צומת מיהולכן 6,000,000     תמריםטפטוף 300       300         אורי מישלייוטבתה10/03/2013

386
אליפז 

יטבתה.ח.ב+
צומת מיהולכן 180,000        חיטהקו נוע 300       300         אורי מישלייוטבתה10/03/2013

23/12/2012אליפז386
מאגר }נאות ס
{אליפז

כן 345,000        תמריםטפטוף 230       230         דגן מאיר

18/02/2013כלא נפחא395
חוות כרם בהר 

הנגב
כן 36,000          {סברס}גדר עקפיתטפטוף 40         40           ישי אדלר

18/02/2013כלא נפחא395
חוות כרם בהר 

הנגב
כן 55,800          ענביםטפטוף 62         62           ישי אדלר

18/02/2013כלא נפחא395
חוות כרם בהר 

הנגב
כן 103,500        זיתטפטוף 115       115         ישי אדלר

ודה'ג-אבוממשית04/04/2012גן לאומי ממשית396
רשות הטבע 

והגנים
כן 3,650            בוסתןטפטוף טמון 5           5             

10/06/2013חאן השיירות397
חוות נחל 
חווארים

כן 10,000          זיתיםטפטוף 20         20           יעקב גבע

כן 405,000        חוחובהטיפטוף טמון 270       270         ש מגן"גדחזי יהבמגן10/03/2012(ח.ב)מגן 400

כן 750               עצי נוי ושיחיםטפטוף 1           1             יוסי כפירמישור רותם20/01/2013חיפה כימיקלים400

5 דרום מחוז



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז דרום

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקש שם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון ,אגודה)

(ועוד

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם  
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור  
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

403
- רותם אמפרט 

אתר רותם
כן 28,500          עצים  ושיחיםטפטוף 23         23           אבי זגורירותם אמפרט16/12/2012

404
פריקלאס ים 

המלח
20/02/2013

פריקלאס ים 
המלח

דוד בן שיטרית
פריקלאס ים 

המלח
כן 8,000            גינוןטפטוף 10         10           

כן 251,250        זיתיםטפטוף 335       335         ש הר חברון"גדמשה לויערד10/03/2013ערד405

כן 412,000        חיטההמטרה 1,030    1,030      ש הר חברון"גדמשה לויערד10/03/2013ערד405

כן 960,000        שקדטפטוף טמון 1,200    1,200      ש הר חברון"גדמשה לויערד10/03/2013ערד405

1458
מתקן - בית קמה 

אזורי
19/01/2013

בית קמה 
אבשלום.ת.א

כן 18,000          אפונה לשחתהמטרה 120       120         ש שקמה"גדזאב רחמן

כן 54,500          דשאהמטרה 55         55           מועצת להביםלב חזנובלהבים18/02/2013ש להבים"מט1476

כן 38,000          נוי שיחיםטפטוף 117       117         מועצת להביםלב חזנובלהבים18/02/2013ש להבים"מט1476

כן 200,000        עצי נויטפטוף 3,420    3,420      מועצת להביםלב חזנובלהבים18/02/2013ש להבים"מט1476

כן 12,000          חיטההמטרה 12         12           ש אורה"גדעוזי דוריאורים07/03/2013(.ח.ב)אורים 1502

כן 1,260            חורשההמטרה 20         20           ש אורה"גדעוזי דוריאורים07/03/2013(.ח.ב)אורים 1502

כן 30,000          אספסתהמטרה 30         30           ש אורה"גדעוזי דוריאורים07/03/2013(.ח.ב)אורים 1502

כן 36,000          קנה הודיתטפטוף 30         30           ניתאי יעריקיבוץ גבולות26/02/2013{.ח.ב}גבולות 1514
, 2013- לא בוצע השקיה ב

היתר רב . למרות ההיתר
2013-2014שנתי 

כן 21,000          חוחובהטפטוף 30         30           ניתאי יעריקיבוץ גבולות26/02/2013{.ח.ב}גבולות 1514

1521
מאגר }חצרים
{חצרים

כן 200,000        חוחבהטפטוף 250       250         ניצן לואנץחצרים27/12/2013

כן 300,000        זיתיםטפטוף 50         50           רבקה גרינברגקיבוץ כרמים14/04/2013כרמים1534

1535
-להב מאגר אחו

לח
כן 45,000          חיטההמטרה 150       150         ל"ש שכ"גדעמרם אבוטבוללהב11/03/2012

כן 24,000          חיטה למספואהמטרה 40         40           עמית זיומשאבי שדה10/03/2013ח.משאבי שדה ב1546

6 דרום מחוז



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז דרום

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקש שם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון ,אגודה)

(ועוד

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם  
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור  
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

כן 64,000          תפוזים, לימון{טמן}טיפטוף 320       320         ן"ש שכ"גדדני דרדיקניר יצחק17/04/2013ניר יצחק1550

כן 22,500          תירסטפטוף 45         45           ש נירים"גדגדי ירקונינירים27/12/2013(.ח.ב)נירים 1552

כן 4,200            אפונההמטרה 60         60           ש נירים"גדגדי ירקונינירים27/12/2013(.ח.ב)נירים 1552

כן 500               גינון ציבוריבהמטרה GES             1           1יואב לוינסקיש עומר"מט20/02/2013ש עומר"מט1557

המטרה וטפטוף 60         60           מ"תפן יזמות בעאשר ביטוןגן תעשיה עומר23/12/2012ש עומר"מט1557
חלק )גינון ציבורי 

('ב
כן 180,000        

כן 450,000        גינון ציבוריטפטוף והמטרה 30         30           גלית בן גלגני עומר28/01/2013ש עומר"מט1557

כן 125,000        חיטההמטרה 250       250         רפי חדדעומר28/01/2013ש עומר"מט1557

כן 200,000        גינון ציבוריטפטוף 400       400         מועצת עומראלי כהןעומר28/01/2013ש עומר"מט1557

כן 286,800        כותנהטפטוף 478       478         אורי אשרעוף הנגב24/09/2012עוף הנגב1559

כן 95,600          חיטה לגרעיניםהמטרה 478       478         מושבי הנגבאורי אשרעוף הנגב24/09/2012עוף הנגב1559

כן 33,900          אבוקדוטפטוף טמון 113       113         מטע עלומיםצביקי פורתעלומים27/12/2012(.ח.ב)עלומים 1562

כן 180,000        חוחובהטפטוף טמון 180       180         מטע עלומיםצביקי פורתעלומים27/12/2012(.ח.ב)עלומים 1562
רק לויסות גובה ברכת 

הקולחים

כן 2,000            פקעות לפרחיםטפטוף 20         20           עודד זבולוןצאלים05/03/2013צאלים1569
-2013היתר רב שנתי לשנת 

2014

1570
ש "מט- צוחר 
אזורי

כן 2,500            השקית סרקטפטוף 5           5             אשכול. א.מבשמת גליןשדה ניצן22/07/2013

כן 1,000            שיטהטפטוף 5           5             נמרוד פריאלרביבים07/03/2013(.ח.ב)רביבים 1573

כן 55,800          זיתיםטפטוף 62         62           נמרוד פריאלרביבים07/03/2013(.ח.ב)רביבים 1573

כן 1,500            שיחים ועציםטפטוף והמטרה 5           5             ד.ל.אאדם שטראוסש רהט"מט22/10/2013ש רהט"מט1574

כן 3,500            סרקהמטרה 5           5             דודי גבאיקיבוץ רעים17/04/2013(.ח.ב)רעים 1577
 המתקן יעבור 2013-ב

 דונם 50, שידרוג וישקה
פרדס

1580
ש " שדה בוקר מט

קולחים
כן 15,000          (פיסטוק)בוטנה טפטוף 25         25           ארז ירדנישדה בוקר15/04/2013

 2013-השקיה ללא היתר ב
יתכן והקיבוץ יוזמן }

{לשימוע

1580
ש " שדה בוקר מט

קולחים
כן 152,000        זיתטפטוף 190       190         ארז ירדנישדה בוקר15/04/2013

- השקיה ללא היתר ב
יתכן והקיבוץ יזומן }2013

{לשימוע

7 דרום מחוז



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז דרום

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקש שם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון ,אגודה)

(ועוד

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם  
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור  
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

1580
ש "שדה בוקר מט

קולחים
כן 2,000            תפוח עץטפטוף טמון 3           3             אמציה שועלישדה בוקר27/10/2013

לא0חיטההמטרה0 80           ציקי לויןשובל(.ח.ב)שובל 1583
איכות 

קולחים 
גרועה

בוצע }. באיסור השקיה
שידרוג נקודתי עם איכות 

הקולחים תשופר ינתן 
{2014- היתר השקיה ב

לא0שעורההמטרה0 100         ציקי לויןשובל(.ח.ב)שובל 1583
איכות 

קולחים 
גרועה

בוצע }. באיסור השקיה
שידרוג נקודתי עם איכות 

הקולחים תשופר ינתן 
{2014- היתר השקיה ב

כן 4,000            זיתיםטפטוף 80         80           רוני מרוםמצפה רמון01/01/2013מצפה רמון1596

כן 48,000          כרםטפטוף 120       120         חוות כרמי ברקןאמציה שועלימצפה רמון18/02/2013מצפה רמון1596

יוסי כאשכאשמצפה רמון04/08/2013מצפה רמון1596
חוות כרמי הר 

הנגב
כן 6,000            כרםטפטוף 10         10           

יוסי כאשכאשמצפה רמון04/08/2013מצפה רמון1596
חוות כרמי הר 

הנגב
כן 15,400          זיתיםטפטוף 22         22           

רלו בולגרובאר שבע20/01/2013ש באר שבע"מט1604
ש "מט- מנרב

באר שבע
כן 900               נויטפטוף 2           2             

כן 12,000          גפן לייןטפטוף 10         10           אהרוניאן שמעוןחוות אשלים26/02/2013מטש דימונה1606

כן 180,000        רימוניםטפטוף 150       150         אהרוניאן שמעוןחוות אשלים26/02/2013מטש דימונה1606

כן 180,000        זיתיםטפטוף 150       150         אהרוניאן שמעוןחוות אשלים26/02/2013מטש דימונה1606

כן 315,000        אשליםטפטוף 200       200         אהרוניאן שמעוןחוות אשלים26/02/2013מטש דימונה1606

כן 540,000        שקדיםטפטוף 450       450         אהרוניאן שמעוןחוות אשלים26/02/2013מטש דימונה1606

יהודהאנקרידימונה08/02/2012מטש דימונה1606
יער }ל דרום"קק

{בן גוריון
כן 910               חורשת יערטפטוף טמון 700       700         

לא 340,000        השקיית סרקהמטרה 7           7             גליה גרינהולץגרופית(.ח.ב)גרופית 1627
איכות 

קולחים 
גרועה

נמצא בשלב תכנוני 
מיועד להתחבר }לשידרוג

.{ש יטבתה"למט

1629
אגנים - אליפז 
ירוקים

כן 23,000          תמרטפטוף 8           8             חיים צדוקסאליפז06/11/2013
-2013היתר רב שנתי לשנת 

2014

כן 31,000          תמרמתזים וטיפטוף 10         10           הלל טוביאסיהל25/02/2013(ח.ב)יהל 1630
, 2013- לא בוצע השקיה ב

.למרות ההיתר

8 דרום מחוז



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז דרום

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקש שם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון ,אגודה)

(ועוד

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם  
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור  
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

1633
נאות סמדר 

(אגנים ירוקים)
כן 27,000          תמרטיפטוף 15         15           דגן מאירנאות סמדר23/12/2012

כן 129,000        תמרמתזים 120       120         אשר לביאעין יהב10/06/2013עין יהב1638

כן 36,000          מטע זכריטפטוף 30         30           נח מוריסקטורה23/12/2012(.ח.ב)קטורה 1642

כן 50,000          תמריםמתזים 80         80           יהונתן ויצמןצופר26/02/2013צופר1647

כן 13,125          תמריםהזלפה 160       160         יעקב עבדיפארן23/12/2012פארן1648

כןעצי שיטהטפטוף 2           2             יעקוב עבדיפארן23/12/2012פארן1648

כן 100               שיטיםטפטוף 2           2             יעקוב עבדיפארן29/12/2012פארן1648

כן 45,000          תמרטפטוף 56         56           יעקוב רביץמושב חצבה11/03/2012(ש"מט)חצבה 1649

דני וולףמצדה20/02/2013גן לאומי מצדה1655
רשות הטבע 

והגנים
כן 29,200          עצי תמרטפטוף 120       120         

כן 50,000          תמריםטפטוף 50         50           אהוד צעירינאות הכיכר27/12/2012נאות הכיכר מטש1657

כן 250,000        תמרטיפטוף 100       100         יהודה רוטעין גדי16/12/2012(מאגר)עין גדי  1668

כן 472,000        תירסטפטוף 800       800         ש הר חברון"גדאיתמר מנדלמאגר דוד17/04/2013מאגר דוד1983

כן 1,020,000     בוטניםהמטרה 1,200    1,200      ש הר חברון"גדאיתמר מנדלמאגר דוד17/04/2013מאגר דוד1983

כן 1,105,000     תפוחי אדמההמטרה 1,700    1,770      ש הר חברון"גדאיתמר מנדלמאגר דוד17/04/2013מאגר דוד1983

כן 540,000        חיטההמטרה 3,600    3,600      ש הר חברון"גדאיתמר מנדלמאגר דוד17/04/2013מאגר דוד1983

כן 1,200            גינוןטפטוף 10         10           רמת נגב.א.מאלישע קולבקרא רמת נגב.מ28/01/2013א רמת נגב.מ2031

2033
מאגר )חצבה 

(דגים
כן 2,250            תמרטפטוף 15         15           רן אפשטייןחצבה27/12/2012

כן 50                 נויטפטוף טמון 1           1             נגב מינרליםגלעד מוסטקימישור רותם18/02/2013נגב מינרלים מטש2035

2036
מגדל }ג"קמ

{קרור
כן 11,408          דשאהמטרה 6           6             ג"קמיהודה גוזלןג"קמ16/12/2012

2036
מגדל }ג"קמ

{קרור
טפטוף 200       200         ג"קמיהודה גוזלןג"קמ16/12/2012

עצים שיחים 
ופרחים

כן 17,000          

2036
ש "מט}ג"קמ

{סניטרי
כן 55,200          דשאהמטרה 30         30           ג"קמיהודה גוזלןג"קמ16/12/2012

2036
ש "מט}ג"קמ

{סניטרי
טפטוף 300       300         ג"קמיהודה גוזלןג"קמ16/12/2012

עצים שיחים 
ופרחים

כן 45,000          

כן 10,000          חוחובהטפטוף 20         20           משרד החקלאותיזהר יעריפ גילת"מו10/06/2013לח מופ גילת-אחו2232
שטח , לפי הכמות הקיימת

לא מסחרי

כן 10,000          הרדופיםטפטוף 200       200         משרד החקלאותיזהר יעריפ ערבה"מו10/06/2013לח מופ גילת-אחו2232
שטח , לפי הכמות הקיימת

לא מסחרי

9 דרום מחוז



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז דרום

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקש שם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון ,אגודה)

(ועוד

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם  
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור  
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

כן 22,500          הדריםטפטוף 150       150         ש סעד"גדיצחק חלופסעד01/01/2013(ח .ב )סעד 2233

כן 25,000          חיטההמטרה 250       250         ש סעד"גדיצחק חלופסעד01/01/2013{ח.ב}סעד2233

כן 14,400          בקיה ותירס, תלתןהמטרה 160       160         ש סעד"גדיצחק חלופסעד01/01/2013(ח .ב )סעד 2233

כן 1,350            חורשת עציםטפטוף 2           2             רפאליצחק שושןשדמה17/12/2012ק שדמה.מ2251
-2012היתר רב שנתי לשנת 

2013

כן 63,700          חיטההמטרה 98         98           מוכדכי רחמיםדביר10/03/2013(.ח.ב)דביר 2312

2319
מאגר 
{שלישוני}תפרח

כן 90,000          תפוחי אדמההמטרה 300       300         דוד קדוששדה תימן16/12/2012

2319
מאגר 
{שלישוני}תפרח

איציק אבוטבולשדה תימן28/08/2013
אחו גידולי 

עין שמר }שדה
{דרום

כן 234,000        תפוחי אדמההמטרה 390       390         

כן 2,880            דשאהמטרה 24         24           ירוחם. מ.ממוטי אבוקרטירוחם23/12/2012ש ירוחם"מט2325

טפטוף 3           3             ד.ל.אאדם שטראוסירוחם28/01/2013ש ירוחם"מט2325
גינון בתחום 

ש"המט
כן 1,500            

 890       890         ל דרום"קקדניאל גיגיירוחם28/01/2013ש ירוחם"מט2325
טפטוף טמון 

והמטרה
כן 1,335            עצי נוי

 1,100    1,100      נועם בלוםצברי אורלי16/05/2013דימונה2329
טפטוף וטפטוף 

טמון
כן 616,000        צבר

טפטוף 10         10           ד.ל.אאדם שטראוסש דימונה"מט28/01/2013ש דימונה"מט2329
גינון בתחום 

ש"המט
כן 2,000            

כן0המטרה00עירית דימונהדימונהש דימונה"מט2329
אצטדיון כדוררגל היתר רב 

2013-2014שנתי לשנת 

כן 120,000        דשאהמטרה 1,000    100         ערן לויחולית אזורי25/02/2013ש חולית"מט2370

כןדקליםטפטוף 1           1             ערן לויחולית אזורי25/02/2013ש חולית"מט2370

כן 30,000          נויטפטוף 20         20           מיכאל בן יוסףבית השנטי11/03/2012בית השנטי2383

כן 75,000          אספסתהמטרה 15         15           מ"גידולי אגו בעחנן פלגמושב ישע10/03/2013מ"גידולי אגו בע2384

כן 54,000          לימוניםטפטוף 30         30           ח שדות נגב"אגשח שדות נגב"אגשמשבי שדה26/02/2013ח שדות נגב"אגש2432

2433
עצמונה בית 

אריזה
כן 10,000          תלתןהמטרה 40         40           ש עצמונה"גדעצמונה בית אריזהעצמונה17/04/2013

10/03/2013מקסימה
רמת -מקסימה

חובב
מיגדל קירורכן 16,800          גינון ציבוריטפטוף 8           8             כפיר כהן

 כן 6,000            מגרש כדורגלהמטרה 13         13           דודי גבאירעים10/03/2013(ן"שפד)רעים 

כן 129,500        תירס תחמיץהמטרה וטפטוף 370       370         מושבי הנגבאביגדור כלפהפטיש14/04/2013מאגר טלאור

10 דרום מחוז



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז דרום

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקש שם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון ,אגודה)

(ועוד

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם  
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור  
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

כן 55,000          חיטה תחציץהמטרה וטפטוף 370       370         מושב הנגבאביגדור כלפהפטיש14/04/2013מאגר טלאור

ניר כהןש עין בוקק"מט15/01/2013ש עין בוקק"מט
מועצה אזורית 

תמר
כן 2,600            גינוןטפטוף 2           2             

כן 3,240            עצים ושיחיםטפטוף 6           6             רמת חובב.מ.מחיים אוחיוןרמת חובב16/12/2012רמת חובב מועצה

החברה לשירותי 
איכות סביבה 

רמת חובב
חנוך בניהורמת חובב18/02/2013

החברה לשירותי 
איכות סביבה

כן 4,000            צמחי מדברטפטוף 5           5             

תחנת דלק דור 
אלון צומת אורים

18/02/2013
תחנת דלק דור 

אלון צומת 
אורים

כן 14,600          גינון ציבוריטפטוף טמון 1           1             ת"דור אלון אזהעודד בן דוד

- מפעל כימדע 
מגדל קירור

כן 3,000            עצי נויטפטוף 10         10           מפעל כימדעמרים פודחרנימפעל כימדע20/01/2013

חגי קומייכפר הנוקדים20/01/2013כפר הנוקדים
כפר הנוקדים 
מדבר יהודה 

מ"בע
.עצי נוי ללא גישה לקהלכן 4,000            עצי נויטפטוף טמון 30         30           

כן 4,000            עצים ושיחיםהמטרה וטפטוף 5           5             טבע טקחגית גולדברגטבע טק20/02/2013טבע טק

כן 20,000          גינון ציבוריטפטוף 5           5             טבע טקחגית גולדברגטבע טק20/02/2013טבע טק

מכרות נחושת 
תמנע

23/04/2013
מכרות נחושת 

תמנע
כן 1,000            קנהטפטוףר"מ 20 ר"מ 20 פטיטו משה

 20         20           רני קניסובארי23/04/2013(שפדן)בארי 
המטרה  וטפטוף 

טמון
ציר כניסה ומגרש חנייהכן 120               דשא

בית דפוסכן 1,080            שיחיםטפטוף טמון 15         15           רני קניסובארי23/04/2013(שפדן)בארי 

ב וזיתים+שכונות אשלים אכן 600               עציםטפטוף 230       230         רני קניסובארי23/04/2013(שפדן)בארי 

תחנת דלק פז 
שקמה

25/02/2013
תחנת דלק פז 

שקמה
נועם נדלר

פז חברת נפט 
מ"בע

כן 1,000            גינון ציבוריטפטוף 1           1             

ש "שדה בוקר מט
קולחים

כן 1,600            אגסטפטוף טמון 2           2             אמציה שועלישדה בוקר27/10/2013

ש "שדה בוקר מט
קולחים

כן 200               סברסטפטוף טמון 1           1             אמציה שועלישדה בוקר27/10/2013

- רותם אמפרט 
אתר צין

27/12/2012
-רותם  אמפרט 

אתר צין
תומר אבירם

רותם אמפרט 
מ"נגב בע

י מכליות"ע 2           2             
הרטבת דרכים 

במכרה צין
כן 100,000        

כןגינוןטפטוף 10         10           ש שוקת"מטאדם שטראוסש שוקת"מט28/01/2013ש שוקת"מט

11 דרום מחוז



2013טבלת היתרי השקיה לשנת 
מחוז דרום

קוד 
מאגר

שם המאגר
תאריך 

קבלת היתר
שם המבקש שם היישוב

הגוף המבקש 
ארגון ,אגודה)

(ועוד

השטח 
המבוקש 

בדונם

השטח 
בדונם  
בפועל

סוג הגידולשיטות השקיה
 כמות 

קולחים 
(ק"מ)

מספר 
אישור  
מנהל

קבלת 
היתר 

לא/כן

סיבת אי 
קבלת היתר

הערות

תרכובות ברום 
רמת חובב

כן 47,450          מגדל מי קרורמגדל קרור 1           1             תרכובות ברוםרונן לביארמת חובב06/11/2013
-2013היתר רב שנתי לשנת 

{מיגדל קירור}2014

כן             120דשאטפטוף טמון 1           1             רני קניסובארי07/11/2013{ן"שפד}בארי 
היתר רב ', שכונת הזיתים ג

2013-2014שנתי לשנת 

כן         1,080שיחיםטפטוף טמון 1           1             רני קניסובארי07/11/2013{ן"שפד}בארי 
היתר רב ', שכונת הזיתים ג

2013-2014שנתי לשנת 

כן             600עציםטפטוף 1           1             רני קניסובארי07/11/2013{ן"שפד}בארי 
היתר רב ', שכונת הזיתים ג

2013-2014שנתי לשנת 

חברת 
ל "קק}החשמל
{לימנים

07/03/2013
לאורך כבישים 

40,224,222,60,2
5,31,224

כן 59,062          עציםמכיליות 300       300         {לימנים}ל "קקגיגי דניאל

כ מחצית "סה
רכז }2013ראשונה

ואוסמוזה הפוכה מחברת 
{החשמל אתר רמת חובב

כן 20,000          תמריםטפטוף 100       100         גיורא אברהםעידן08/08/2013עידן

12 דרום מחוז
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2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד
Ntot 

(mg/l)

BODt 

(mg/l)

BODs 

(mg/l)

CODt 

(mg/l)

NH4 

(mg/l)

NO3 

(mg/l)

NO2 

(mg/l)

ABS 

(mg/l)

Ptot 

(mg/l)

TKN 

(mg/l)

TSS105 

(mg/l)

Rem_Cl 

(mg/l)

Toc 

(mg/l)

Minoil 

(mg/l)
Fcoli  

(cfu/100 ml)

Coli (cfu/100 

ml)

Cl 

(mg/l)

F 

(mg/l)

Ca 

(mg/l)

Mg 

(mg/l)

Na 

(mg/l)

18/12/20134.1108019.87.327.916323.14.62.69.5נ.ב.א2059

13/02/201311.86.1494.83.823.2111.81.8נ.ב.א2059

07/07/2013נ.ב.א2059

16/06/20138.60.54.41.32.91480.1אדמית2175

03/07/20135509אדמית2175

04/03/20135510אדמית2175

03/03/20135510אדמית2175

22/05/20132294אוג448

19/05/201376.14718066.80.20.0023.110.876.174420.32620.737625.7160אוג448

13/06/201340370.50.1402670.2(עליון) גדול-  הנר אור304

02/07/20138.20.55.20.32.7580.2אורטל588

03/04/201310768אורטל588

03/03/201355376אורטל588

03/06/201313.78112אורטל588

28/07/2013189231אורטל588

26/06/2013212יאיר כוכב-  אייל184

26/06/201315150אליהו ניר-  אייל201

11/07/20139.50.50.70.18.8540.2השחר איילת545

13/03/20131753236.3השחר איילת545

11/04/201355אילון2176

27/02/2013555614אילניה2300

05/06/201354352אילניה2300

30/04/201333153אילניה2300

26/06/201337.3178.30.1294520.1אילת384

15/03/201334.2(בית)' ב אבא אלוני117

15/03/201338.8(לחם בית)' א אלונים122

15/03/201335(בית)' ג אלונים118

11/02/20130.5128147.58.456271.81.8(נחלאות)' ד אלונים2141

11/02/20131227(נחלאות)' ד אלונים2141

26/06/20135.90.54.70.11.14570.1אליפז385

25/06/2013221216277אמנון528

183
 חפר עמק אפיקי

(בורגתא)
01/04/2013815

183
 חפר עמק אפיקי

(בורגתא)
07/07/201310.8120.98.22020.4

03/03/20135514'א אפק25

16/06/2013251140.50.12513450.2הנגב מושבי-  אריה337

17/06/201319.514.72.20.816.52400.2גוברין בית268

03/03/2013559'א העמק בית2179

03/07/2013712535'א העמק בית2179

30 מתוך 1עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד
Ntot 

(mg/l)

BODt 

(mg/l)

BODs 

(mg/l)

CODt 

(mg/l)

NH4 

(mg/l)

NO3 

(mg/l)

NO2 

(mg/l)

ABS 

(mg/l)

Ptot 

(mg/l)

TKN 

(mg/l)

TSS105 

(mg/l)

Rem_Cl 

(mg/l)

Toc 

(mg/l)

Minoil 

(mg/l)
Fcoli  

(cfu/100 ml)

Coli (cfu/100 

ml)

Cl 

(mg/l)

F 

(mg/l)

Ca 

(mg/l)

Mg 

(mg/l)

Na 

(mg/l)

16/06/201342300.10.1421380.4'ב העמק בית20

18/06/201323.1210.10.123.11541יואב בית274

11/02/20131826דוברת+  קשת בית502

18/12/20131.7118513.72.816.421582.25.57.412.5בלפוריה61

11/02/20130.6126819.45.625132214בלפוריה61

03/04/20133334פלבם בריכת478

13/03/2013159210.4חדש-  ברעם2087

14/07/201314.75.91.10.812.81010.3חדש-  ברעם2087

26/06/20131.30.51.10.211820.1'א ברנר גבעת238

03/04/20133152(קדש תל)' ד עוז גבעת88

31/05/201346813(קישון)' ג גבת77

11/02/20130.59.16943.46.551156.89.2(קישון)' ג גבת77

15/03/2013312'ד גבת87

12/02/20131.8116922.96.831163323'ד גבת87

2069
 אלון קלע-  גונן

(להבות)
13/03/20135403.8

03/04/2013816קולחים גזית512

13/02/201331תנובה גזית2028

57
+  יפעת+ ' א גיניגר

החורש כפר
12/02/20130.53418267.89.527792350350

12/02/20132.668740.59.650144949'ב גיניגר134

12/02/20130.54.76122.23.625223333(דרום  דל'מג) ג גיניגר136

15/03/20136.76גלעד156

02/07/2013110.52.20.18.81730.5גלעד156

19/03/20137.451נפוליאון-  שמואל גן163

17/06/201321.914.80.10.321.61430.3(גת קיבוץ) גניר296

17/06/201312.74.75.70.76.31810.7גת272

13/02/20130.52212246.66.4256253500054000(2)' א דוברת2156

13/02/20132225'ב דוברת511

30/04/201337287123'ב דוברת511

05/06/20133076810.4'ב דוברת511

27/02/20134515030'ב דוברת511

12/03/20135.75.4(מקורות) דומרה2199

03/03/2013551328דינור2037

03/04/201398813דינור2037

14/03/20137701דלתון534

14/07/20136.60.70.10.16.6670.1דלתון534

10/06/2013100.5100.112100.2דמון28

13/03/2013128024.3הגושרים557

30 מתוך 2עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד
Ntot 

(mg/l)

BODt 

(mg/l)

BODs 

(mg/l)

CODt 

(mg/l)

NH4 

(mg/l)

NO3 

(mg/l)

NO2 

(mg/l)

ABS 

(mg/l)

Ptot 

(mg/l)

TKN 

(mg/l)

TSS105 

(mg/l)

Rem_Cl 

(mg/l)

Toc 

(mg/l)

Minoil 

(mg/l)
Fcoli  

(cfu/100 ml)

Coli (cfu/100 

ml)

Cl 

(mg/l)

F 

(mg/l)

Ca 

(mg/l)

Mg 

(mg/l)

Na 

(mg/l)

11/07/2013207.30.10.120810.1(אופרטיבי) הגושרים2172

05/03/2013311החותרים138

13/02/20137620'א הסוללים2151

13/02/20130.52010957.19.164764600070000'א הסוללים2151

13/02/20130.56.87458.99.42611349004900(עמיחי)' ב הסוללים111

13/02/20136.813(עמיחי)' ב הסוללים111

04/07/201381.3570.17.3743300.7(עמיחי)' ב הסוללים111

13/02/201314.6330111.852911.81.8'ג הסוללים2152

04/07/201323.674.33.915.42900.6'ג הסוללים2152

13/02/201331'ג הסוללים2152

12/02/20130.52710345.56.856463500063000הסרגל2260

15/07/20132920הסרגל2260

07/07/201313.31.510.212.15120.2(בית)' ב העוגן177

03/07/20135355(נהריה) הקורן2178

03/03/20135527(נהריה) הקורן2178

16/06/2013121.16.71.341585.1(נהריה) הקורן2178

09/04/20136.12הראל242

26/06/201313.15.64.92.263200.1הראל242

10/06/201310.20.70.10.110.21600.1זיקים306

10/06/201380.550.132250.2יבנה חבל290

248
 דוד משמר+חולדה

(ד"חמ)
27/06/20135.81.21.50.53.82850.1

248
 דוד משמר+חולדה

(ד"חמ)
09/04/2013318.4

11/07/20135.80.50.30.15.5410.2חולתה582

14/03/20135251חולתה582

26/06/2013356חגור-  חורשים211

11/04/20131650חניתה10

16/06/2013227.10.10.1221700.1חניתה10

06/05/201368.32178570.20.0020.37.968.34824.10.32418223162(נתיבה)' א חיים חפץ241

26/06/20134.54.10.412650.1'ב חיים חפץ280

01/04/2013315[חץ] צפון חפר180

2033
 דגים בריכות) חצבה

(משותפות
14/01/20130.55

10/06/201314.2102.4214.22300.2'ב חצור279

10/06/201323.1200.50.1232770.2'ג חצור292

06/03/20131110א יגור96

14/03/201333.7בית יגור89

03/07/201326.567.59103840.8בית יגור89

23/05/201320.6123600.417.30.0070.25.83.31814.60.320211232130(ש"מט) חנה יד178

30 מתוך 3עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד
Ntot 

(mg/l)

BODt 

(mg/l)

BODs 

(mg/l)

CODt 

(mg/l)

NH4 

(mg/l)

NO3 

(mg/l)

NO2 

(mg/l)

ABS 

(mg/l)

Ptot 

(mg/l)

TKN 

(mg/l)

TSS105 

(mg/l)

Rem_Cl 

(mg/l)

Toc 

(mg/l)

Minoil 

(mg/l)
Fcoli  

(cfu/100 ml)

Coli (cfu/100 

ml)

Cl 

(mg/l)

F 

(mg/l)

Ca 

(mg/l)

Mg 

(mg/l)

Na 

(mg/l)

02/07/2013432(ש"מט) חנה יד178

11/04/201359(כרמיאל) יודפת26

10/06/201313.40.535.451800.2(כרמיאל) יודפת26

09/04/2013412.5חדש- ' ב יסודות247

26/06/20135.40.54.4113100.1חדש- ' ב יסודות247

10/06/2013110.10.11750.1'א יסעור22

10/06/201310.50.10.111450.1'ב יסעור23

03/07/20135509חדש יסעור29

03/03/2013557חדש יסעור29

12/02/201310.91675105.229.4362323'א יפעת42

15/03/20135.29.2'ב יפעת94

54
 רמת+יפעת

עוז מדרך+דוד
12/02/20131411

54
 רמת+יפעת

עוז מדרך+דוד
12/02/20130.5118041.66.643141.81.8

14/03/2013176413.8יפתח587

17/06/201328יקום195

11/02/20131.21910421.85.9227373126'א יקנעם43

02/07/2013372010.10.9262170.6'ג יקנעם64

14/03/20136179יראון586

26/06/201310.10.10.111840.1ירוחם340

09/04/20131346יששכר500

12/03/20136.5329.6גליקסון כפר154

02/07/20136.60.51.11.73.82020.5גליקסון כפר154

90
 נחל- ' ג החורש כפר

צבי
12/02/2013332316.23.1212130130

13/03/20138.611המכבי כפר79

13/03/201355215הנשיא כפר558

09/07/2013146.40.9112.11000.4הנשיא כפר558

06/03/20133.35.6'א חסידים כפר38

29/03/201326.29291.6486.5426.74142.73'א חסידים כפר38

03/07/201330.11411.32.8161710.7'ב חסידים כפר71

04/04/201338.8'ב חסידים כפר71

11/02/20130.54.4584.60.02577.61.814דרומי- ' א יהושע כפר130

02/07/201315.10.54.72.28.24180.4דרומי- ' א יהושע כפר130

104
-יודפת) מנדא כפר

(נטופה
11/04/201358

18/06/201316.610.70.515.42051.2הרחבה-  מנחם כפר270

10/06/201310.50.57.50.131970.2מסריק כפר602

03/03/20135532מסריק כפר602

30 מתוך 4עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד
Ntot 

(mg/l)

BODt 

(mg/l)

BODs 

(mg/l)

CODt 

(mg/l)

NH4 

(mg/l)

NO3 

(mg/l)

NO2 

(mg/l)

ABS 

(mg/l)

Ptot 

(mg/l)

TKN 

(mg/l)

TSS105 

(mg/l)

Rem_Cl 

(mg/l)

Toc 

(mg/l)

Minoil 

(mg/l)
Fcoli  

(cfu/100 ml)

Coli (cfu/100 

ml)

Cl 

(mg/l)

F 

(mg/l)

Ca 

(mg/l)

Mg 

(mg/l)

Na 

(mg/l)

13/03/201311524מסריק כפר602

03/07/20131065427מסריק כפר602

13/08/20135.10.63.20.0021.9170עציון כפר2409

04/04/2013227314לביא517

01/07/201320.20.517.30.22.71610.3לבנים535

20/03/20138204.8לבנים535

03/03/20136518ישן-  הגיטאות לוחמי19

03/07/2013810529ישן-  הגיטאות לוחמי19

01/07/201392.3680.10.3921720.7מגאר529

11/02/20131937'א מגידו56

12/02/20135.63232.11.837.83.23333'ב מגידו78

12/02/201333.2'ב מגידו78

11/02/20135.16.75315.24.36236.414110(פחרים עין) עוז מדרך86

11/02/20136.76.4(פחרים עין) עוז מדרך86

23/05/201317.7110450.05150.0050.16.32.72910.90.32417322130מהדרין2095

12/02/201364'א מזרע133

12/02/20130.54277.83.18.861.81.8'א מזרע133

03/07/20136.90.56.10.811800.5'ב מזרע81

09/07/201313.10.59.20.13.81280.4'ב צפוני  מחניים2223

13/03/20135181'ב צפוני  מחניים2223

13/03/20135162.3'א דרומי מחניים2222

26/06/201343.1265.16323320.1יהודה הרי מי244

09/04/2013109.9יהודה הרי מי244

03/06/201321.839מיצר523

02/07/20138.40.52.81.83.81210.2מיצר523

03/04/20131721מיצר523

03/03/201355766.6מיצר523

11/06/201329.510.591.5192640.2א"מיש281

14/03/20135391מלכיה2103

01/04/20131726ציון מסילת227

13/03/20135241חדש-  ברוך מעיין2089

2006
 המערבי א צבי מעיין

(חדש)
04/07/20139.50.55.42.51.62890.3

2006
 המערבי א צבי מעיין

(חדש)
05/03/201335.6

1963
 המזרחי' ב צבי מעיין

(חדש)
04/07/20133.60.52.21.412080.2

1963
 המזרחי' ב צבי מעיין

(חדש)
04/09/2013399

30 מתוך 5עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד
Ntot 

(mg/l)

BODt 

(mg/l)

BODs 

(mg/l)

CODt 

(mg/l)

NH4 

(mg/l)

NO3 

(mg/l)

NO2 

(mg/l)

ABS 

(mg/l)

Ptot 

(mg/l)

TKN 

(mg/l)

TSS105 

(mg/l)

Rem_Cl 

(mg/l)

Toc 

(mg/l)

Minoil 

(mg/l)
Fcoli  

(cfu/100 ml)

Coli (cfu/100 

ml)

Cl 

(mg/l)

F 

(mg/l)

Ca 

(mg/l)

Mg 

(mg/l)

Na 

(mg/l)

1963
 המזרחי' ב צבי מעיין

(חדש)
19/07/20133.23.8

30/05/201383.7111132700.20.050.310.483.730350.32300.00532113גלבוע מעלה110

21/05/201351.5115גלבוע מעלה110

19/06/201335.944גלבוע מעלה110

03/07/201356013געתון-  מעלות15

16/06/201340.3293.90.4361643.5געתון-  מעלות15

21/02/20135312529כימדע מפעל355

11/06/2013571486כימדע מפעל355

12/09/20135814025כימדע מפעל355

26/06/201316.611.60.40.815.41890.1רמון מצפה2074

493
 מאגר)' א מרחביה

(מערבי
03/04/20134.53.2

179
+  חיים גבעת) מרץ

(גת
16/06/201368.19252510420.390.0023.110.667.8154380.326910433386

179
+  חיים גבעת) מרץ

(גת
02/05/2013111126

17/01/201318.16230דגים- שדה משאבי367

08/04/201320.95714דגים- שדה משאבי367

13/03/20138402.4עם משגב583

11/06/20133.21.31.20.31.7760.1יצחק משואות275

25/06/2013778619.6הירדן משמר2121

11/02/20131.93185.51.38.25.61.81.8ב+  א העמק משמר36

15/03/201335117'א ביוב העמק משמר108

1984
-  השרון משמר

הרחבה שוויקה
17/07/201336

609
 בריכה השרון משמר

10
17/07/2013429

2073
 כפר-  מרדכי נאות

בלום
13/03/20131015110.3

03/04/20135.511נאעורה2215

11/06/201316.90.510.16.811450.1נגבה271

05/03/2013316ים נווה140

17/04/20131112שאיבה מכון נחם257

09/04/201310.64נחשון250

27/06/201317.53.39.54.23.83060.1נחשון250

10/06/2013218.882112190.3(אופרטיבי)' א ניצנים300

04/07/20136.80.55.70.11.12530.4עציון ניר139

05/03/20133.89.5עציון ניר139

03/07/20135.20.11.70.53650.2נס580

30 מתוך 6עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד
Ntot 

(mg/l)

BODt 

(mg/l)

BODs 

(mg/l)

CODt 

(mg/l)

NH4 

(mg/l)

NO3 

(mg/l)

NO2 

(mg/l)

ABS 

(mg/l)

Ptot 

(mg/l)

TKN 

(mg/l)

TSS105 

(mg/l)

Rem_Cl 

(mg/l)

Toc 

(mg/l)

Minoil 

(mg/l)
Fcoli  

(cfu/100 ml)

Coli (cfu/100 

ml)

Cl 

(mg/l)

F 

(mg/l)

Ca 

(mg/l)

Mg 

(mg/l)

Na 

(mg/l)

03/06/201311.716נס580

03/04/2013117נס580

03/03/201355313.4נס580

17/07/2013840נען224

01/08/201339.7161.96.531.33041נען224

18/06/201324.73.420.40.93.42131.3(עוזה) ע"נש2274

01/04/201363.2נשר226

06/05/201350.4480.130.8348.417.12830.856נשר226

01/08/201355320.50.1552951.2נשר226

16/06/20135.22.31.80.52.9510.2'א ה"הל נתיב267

17/06/201319.611.80.31.118.21542.3'ב ה"הל נתיב278

17/04/201328'ב ה"הל נתיב278

07/07/201317.81.59.50.617.82170.3חרות בית נתניה2122

11/04/201354סער14

16/06/20133302010.10.13304050.1(הרחבה) הנגב עוף347

13/06/201391600.10.1911390.2נתיבות-  עזתה344

21/05/2013106838עידן388

13/02/20133.23349.67.441311.81.8הרחבה+  דור עין505

13/02/201331תנובה דור עין2160

15/07/20139.140תנובה דור עין2160

18/04/201376018חדש-  המפרץ עין2092

10/06/20132.40.61.10.21.11710.1חדש-  המפרץ עין2092

15/03/201311793השופט עין153

07/02/201310523012השלושה עין346

11/06/20131211064השלושה עין346

15/08/20138.41805השלושה עין346

12/09/2013148010השלושה עין346

01/01/201349034השלושה עין346

11/06/201318.5106.80.910.82780.2צורים עין269

14/03/20135251עלמה559

13/03/20135101.8כורזים-  עמיעד1999

09/07/201314.50.55.50.88.2830.3כורזים-  עמיעד1999

02/07/2013316מזרחי חפר עמק2008

27/06/2013346161173160.1ענות249

09/04/201311.42ענות249

27/06/2013346161173160.1ענות249

12/06/201380.515970ערד405

14/04/2013103211132ערד405

16/06/201367.5470.10.5671890.1ערד405

05/06/2013281414422.5פוריה516

30 מתוך 7עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד
Ntot 

(mg/l)

BODt 

(mg/l)

BODs 

(mg/l)

CODt 

(mg/l)

NH4 

(mg/l)

NO3 

(mg/l)

NO2 

(mg/l)

ABS 

(mg/l)

Ptot 

(mg/l)

TKN 

(mg/l)

TSS105 

(mg/l)

Rem_Cl 

(mg/l)

Toc 

(mg/l)

Minoil 

(mg/l)
Fcoli  

(cfu/100 ml)

Coli (cfu/100 

ml)

Cl 

(mg/l)

F 

(mg/l)

Ca 

(mg/l)

Mg 

(mg/l)

Na 

(mg/l)

04/04/20135413424.4פוריה516

09/07/201344200.10.1447510.2פוריה516

27/06/20136.60.53.90.12.71970.1פלמחים253

13/03/2013385222126פרוד530

01/07/201326140.10.126990.5פרוד530

09/04/2013102שורש+  צובה246

27/06/201317.90.5150.72.22980.1שורש+  צובה246

03/03/201355272.4צור2186

03/06/201313.716צור2186

03/04/2013105צור2186

03/07/2013113.40.10.610.4940.2צור2186

26/06/201312.70.511.7113900.1פלאי- ' א צרעה237

17/04/20132פלאי- ' א צרעה237

26/06/201355.5350.10.155.41850.1'ב צרעה240

17/04/20131621'ב צרעה240

17/06/2013214.812272460.3עציון ש"גד-  קדמה293

13/03/20135346קודריה532

11/07/201330180.10.1301430.2שמונה קרית549

02/07/20132201010.10.12203060.1קשת542

16/06/201310.50.10.111520.1החדש-  הנקרה ראש2174

13/03/20135111בלוע-  פינה ראש548

09/07/201319.4130.21.2181170.4בלוע-  פינה ראש548

26/06/201310.50.10.114240.1הרחבה+ ' א רבדים245

26/06/201310.915.40.64.93420.1'ב רבדים251

02/04/201334.8129.547רהט375

13/03/201331.43119.631.5רהט375

05/03/201346.611751רהט375

17/04/201325100.5481רהט375

12/05/20135319329רהט375

28/05/201361.821978.5רהט375

10/06/201354.9233.5581רהט375

18/06/201367.4246.5137.5רהט375

25/06/2013108315137רהט375

16/06/201369390.10.1692060.1רהט375

07/08/201325רהט375

10/09/201331.4269.994.5רהט375

01/10/201316.3215.349.6רהט375

14/10/201321.119655.51רהט375

26/06/20131רהט375

17/04/2013716רודוס260

30 מתוך 8עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד
Ntot 

(mg/l)

BODt 

(mg/l)

BODs 

(mg/l)

CODt 

(mg/l)

NH4 

(mg/l)

NO3 

(mg/l)

NO2 

(mg/l)

ABS 

(mg/l)

Ptot 

(mg/l)

TKN 

(mg/l)

TSS105 

(mg/l)

Rem_Cl 

(mg/l)

Toc 

(mg/l)

Minoil 

(mg/l)
Fcoli  

(cfu/100 ml)

Coli (cfu/100 

ml)

Cl 

(mg/l)

F 

(mg/l)

Ca 

(mg/l)

Mg 

(mg/l)

Na 

(mg/l)

03/04/20132344מושב-  און רם97

06/03/2013403034רמות527

02/07/201388610.10.1881760.4מנשה רמות147

15/03/20132628מנשה רמות147

07/07/201368470.10.1681880.4מזרח הכובש רמת213

26/06/2013533מזרח הכובש רמת213

2303
 מזרח הכובש רמת

(חדש)
07/07/2013135790.50.11353610.3

03/07/20134.50.52.20.12.21570.3יוחנן רמת58

13/03/20137.328יוחנן רמת58

23/02/20132938אילן שדה521

05/06/2013704017040אילן שדה521

30/04/2013423216664אילן שדה521

08/07/201378.6461.65723120.7אילן שדה521

27/02/2013554519692אילן שדה521

13/06/201338270.50.1385330.2שדרות2256

03/03/2013145110א שלומי7

16/06/201334.17.819.71.313.12070.1א שלומי7

13/03/20135518א שלומי7

03/07/201366012א שלומי7

13/03/20137402.6חדש-  שמיר2093

03/03/201317860אדמית-  שמרת30

14/03/2013556אדמית-  שמרת30

03/07/2013159025אדמית-  שמרת30

03/07/20135402.5(שטפונות) שמרת18

03/03/20135511(שטפונות) שמרת18

72
' ג העמקים שער

(דשנים)
03/07/20133.10.50.20.22.71480.3

12/03/20131511726'ד העמקים שער91

13/03/201315.26'ד העמקים שער91

08/07/201328.49.8102.4162970.7(מערבי)' ב שרונה2040

30/04/2013108326(מערבי)' ב שרונה2040

05/06/2013107365(מערבי)' ב שרונה2040

27/02/2013105729(מערבי)' ב שרונה2040

11/02/20139.421(טורבינה)' א שריד49

11/02/20130.59.47125.163221350540(טורבינה)' א שריד49

03/07/201334.6166.94.7232911.4'ב שריד75

11/06/20139.216.32.914340.2'א תימורים265

12/06/2013219חדש-  יצחק תל2100

11/02/20130.8107025.36.233311130170'ב עדשים תל132

30 מתוך 9עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד
Ntot 

(mg/l)

BODt 

(mg/l)

BODs 

(mg/l)

CODt 

(mg/l)

NH4 

(mg/l)

NO3 

(mg/l)

NO2 

(mg/l)

ABS 

(mg/l)

Ptot 

(mg/l)

TKN 

(mg/l)

TSS105 

(mg/l)

Rem_Cl 

(mg/l)

Toc 

(mg/l)

Minoil 

(mg/l)
Fcoli  

(cfu/100 ml)

Coli (cfu/100 

ml)

Cl 

(mg/l)

F 

(mg/l)

Ca 

(mg/l)

Mg 

(mg/l)

Na 

(mg/l)

11/02/20131011'ב עדשים תל132

03/07/20134.50.54.10.413980.7'ג עדשים תל84

11/02/20132746'ג עדשים תל84

11/02/2013271317.129.446'ג עדשים תל84

20/06/201356.6353.47.2462210.1תנובות185

12/06/2013213תנובות185

01/04/201322.4תעוז225

22/05/20132321הרדוף- ' ב תרצה2004

30 מתוך 10עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

18/12/2013נ.ב.א2059

13/02/2013נ.ב.א2059

07/07/2013נ.ב.א2059

16/06/2013אדמית2175

03/07/2013אדמית2175

04/03/2013אדמית2175

03/03/2013אדמית2175

22/05/2013אוג448

19/05/2013אוג448

13/06/2013(עליון) גדול-  הנר אור304

02/07/2013אורטל588

03/04/2013אורטל588

03/03/2013אורטל588

03/06/2013אורטל588

28/07/2013אורטל588

26/06/2013יאיר כוכב-  אייל184

26/06/2013אליהו ניר-  אייל201

11/07/2013השחר איילת545

13/03/2013השחר איילת545

11/04/2013אילון2176

27/02/2013אילניה2300

05/06/2013אילניה2300

30/04/2013אילניה2300

26/06/2013אילת384

15/03/2013(בית)' ב אבא אלוני117

15/03/2013(לחם בית)' א אלונים122

15/03/2013(בית)' ג אלונים118

11/02/2013(נחלאות)' ד אלונים2141

11/02/2013(נחלאות)' ד אלונים2141

26/06/2013אליפז385

25/06/2013אמנון528

183
 חפר עמק אפיקי

(בורגתא)
01/04/2013

183
 חפר עמק אפיקי

(בורגתא)
07/07/2013

03/03/2013'א אפק25

16/06/2013הנגב מושבי-  אריה337

17/06/2013גוברין בית268

03/03/2013'א העמק בית2179

03/07/2013'א העמק בית2179

K 

(mg/l)

B 

(mg/l)

Al 

(mg/l)

Cd 

(mg/l)

Cu 

(mg/l)

Fe 

(mg/l)

Ni 

(mg/l)

Zn 

(mg/l)

S 

(mg/l)

Ti 

(mg/l)

Si 

(mg/l)

Pb 

(mg/l)

Ag 

(mg/l)

Cr 

(mg/l)

Mn 

(mg/l)

Co 

(mg/l)
Li (mg/l)

Ba 

(mg/l)

Sr 

(mg/l)

Mo 

(mg/l)

As 

(mg/l)

Sn 

(mg/l)

0.169

0.1

40.50.280.060.0050.020.130.050.055760.027.30.010.020.020.0440.010.050.040.480.010.050.05

0.5

0.1

0.1

1

1

0.1

0.5

0.2

30 מתוך 11עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

16/06/2013'ב העמק בית20

18/06/2013יואב בית274

11/02/2013דוברת+  קשת בית502

18/12/2013בלפוריה61

11/02/2013בלפוריה61

03/04/2013פלבם בריכת478

13/03/2013חדש-  ברעם2087

14/07/2013חדש-  ברעם2087

26/06/2013'א ברנר גבעת238

03/04/2013(קדש תל)' ד עוז גבעת88

31/05/2013(קישון)' ג גבת77

11/02/2013(קישון)' ג גבת77

15/03/2013'ד גבת87

12/02/2013'ד גבת87

2069
 אלון קלע-  גונן

(להבות)
13/03/2013

03/04/2013קולחים גזית512

13/02/2013תנובה גזית2028

57
+  יפעת+ ' א גיניגר

החורש כפר
12/02/2013

12/02/2013'ב גיניגר134

12/02/2013(דרום  דל'מג) ג גיניגר136

15/03/2013גלעד156

02/07/2013גלעד156

19/03/2013נפוליאון-  שמואל גן163

17/06/2013(גת קיבוץ) גניר296

17/06/2013גת272

13/02/2013(2)' א דוברת2156

13/02/2013'ב דוברת511

30/04/2013'ב דוברת511

05/06/2013'ב דוברת511

27/02/2013'ב דוברת511

12/03/2013(מקורות) דומרה2199

03/03/2013דינור2037

03/04/2013דינור2037

14/03/2013דלתון534

14/07/2013דלתון534

10/06/2013דמון28

13/03/2013הגושרים557

K 

(mg/l)

B 

(mg/l)

Al 

(mg/l)

Cd 

(mg/l)

Cu 

(mg/l)

Fe 

(mg/l)

Ni 

(mg/l)

Zn 

(mg/l)

S 

(mg/l)

Ti 

(mg/l)

Si 

(mg/l)

Pb 

(mg/l)

Ag 

(mg/l)

Cr 

(mg/l)

Mn 

(mg/l)

Co 

(mg/l)
Li (mg/l)

Ba 

(mg/l)

Sr 

(mg/l)

Mo 

(mg/l)

As 

(mg/l)

Sn 

(mg/l)

0.1

0.3

0.271

0.1

0.2

0.1

0.4

0.3

0.1

0.1

30 מתוך 12עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

11/07/2013(אופרטיבי) הגושרים2172

05/03/2013החותרים138

13/02/2013'א הסוללים2151

13/02/2013'א הסוללים2151

13/02/2013(עמיחי)' ב הסוללים111

13/02/2013(עמיחי)' ב הסוללים111

04/07/2013(עמיחי)' ב הסוללים111

13/02/2013'ג הסוללים2152

04/07/2013'ג הסוללים2152

13/02/2013'ג הסוללים2152

12/02/2013הסרגל2260

15/07/2013הסרגל2260

07/07/2013(בית)' ב העוגן177

03/07/2013(נהריה) הקורן2178

03/03/2013(נהריה) הקורן2178

16/06/2013(נהריה) הקורן2178

09/04/2013הראל242

26/06/2013הראל242

10/06/2013זיקים306

10/06/2013יבנה חבל290

248
 דוד משמר+חולדה

(ד"חמ)
27/06/2013

248
 דוד משמר+חולדה

(ד"חמ)
09/04/2013

11/07/2013חולתה582

14/03/2013חולתה582

26/06/2013חגור-  חורשים211

11/04/2013חניתה10

16/06/2013חניתה10

06/05/2013(נתיבה)' א חיים חפץ241

26/06/2013'ב חיים חפץ280

01/04/2013[חץ] צפון חפר180

2033
 דגים בריכות) חצבה

(משותפות
14/01/2013

10/06/2013'ב חצור279

10/06/2013'ג חצור292

06/03/2013א יגור96

14/03/2013בית יגור89

03/07/2013בית יגור89

23/05/2013(ש"מט) חנה יד178

K 

(mg/l)

B 

(mg/l)

Al 

(mg/l)

Cd 

(mg/l)

Cu 

(mg/l)

Fe 

(mg/l)

Ni 

(mg/l)

Zn 

(mg/l)

S 

(mg/l)

Ti 

(mg/l)

Si 

(mg/l)

Pb 

(mg/l)

Ag 

(mg/l)

Cr 

(mg/l)

Mn 

(mg/l)

Co 

(mg/l)
Li (mg/l)

Ba 

(mg/l)

Sr 

(mg/l)

Mo 

(mg/l)

As 

(mg/l)

Sn 

(mg/l)

0.1

0.2

0.1

0.3

0.1

0.3

0.4

0.4

0.2

0.1

0.1

37.50.250.20.0050.0250.190.050.021580.024.80.010.020.020.0630.010.050.0580.550.010.050.05

0.4

0.4

0.4

0.2

42.80.250.050.010.020.070.050.02170.02110.020.050.020.0620.020.050.040.420.020.10.05

30 מתוך 13עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

02/07/2013(ש"מט) חנה יד178

11/04/2013(כרמיאל) יודפת26

10/06/2013(כרמיאל) יודפת26

09/04/2013חדש- ' ב יסודות247

26/06/2013חדש- ' ב יסודות247

10/06/2013'א יסעור22

10/06/2013'ב יסעור23

03/07/2013חדש יסעור29

03/03/2013חדש יסעור29

12/02/2013'א יפעת42

15/03/2013'ב יפעת94

54
 רמת+יפעת

עוז מדרך+דוד
12/02/2013

54
 רמת+יפעת

עוז מדרך+דוד
12/02/2013

14/03/2013יפתח587

17/06/2013יקום195

11/02/2013'א יקנעם43

02/07/2013'ג יקנעם64

14/03/2013יראון586

26/06/2013ירוחם340

09/04/2013יששכר500

12/03/2013גליקסון כפר154

02/07/2013גליקסון כפר154

90
 נחל- ' ג החורש כפר

צבי
12/02/2013

13/03/2013המכבי כפר79

13/03/2013הנשיא כפר558

09/07/2013הנשיא כפר558

06/03/2013'א חסידים כפר38

29/03/2013'א חסידים כפר38

03/07/2013'ב חסידים כפר71

04/04/2013'ב חסידים כפר71

11/02/2013דרומי- ' א יהושע כפר130

02/07/2013דרומי- ' א יהושע כפר130

104
-יודפת) מנדא כפר

(נטופה
11/04/2013

18/06/2013הרחבה-  מנחם כפר270

10/06/2013מסריק כפר602

03/03/2013מסריק כפר602

K 

(mg/l)

B 

(mg/l)

Al 

(mg/l)

Cd 

(mg/l)

Cu 

(mg/l)

Fe 

(mg/l)

Ni 

(mg/l)

Zn 

(mg/l)

S 

(mg/l)

Ti 

(mg/l)

Si 

(mg/l)

Pb 

(mg/l)

Ag 

(mg/l)

Cr 

(mg/l)

Mn 

(mg/l)

Co 

(mg/l)
Li (mg/l)

Ba 

(mg/l)

Sr 

(mg/l)

Mo 

(mg/l)

As 

(mg/l)

Sn 

(mg/l)

0.1

0.3

0.1

0.1

0.1

0.5

0.1

0.1

20.490.16

0.2

0.2

0.2

0.1

30 מתוך 14עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

13/03/2013מסריק כפר602

03/07/2013מסריק כפר602

13/08/2013עציון כפר2409

04/04/2013לביא517

01/07/2013לבנים535

20/03/2013לבנים535

03/03/2013ישן-  הגיטאות לוחמי19

03/07/2013ישן-  הגיטאות לוחמי19

01/07/2013מגאר529

11/02/2013'א מגידו56

12/02/2013'ב מגידו78

12/02/2013'ב מגידו78

11/02/2013(פחרים עין) עוז מדרך86

11/02/2013(פחרים עין) עוז מדרך86

23/05/2013מהדרין2095

12/02/2013'א מזרע133

12/02/2013'א מזרע133

03/07/2013'ב מזרע81

09/07/2013'ב צפוני  מחניים2223

13/03/2013'ב צפוני  מחניים2223

13/03/2013'א דרומי מחניים2222

26/06/2013יהודה הרי מי244

09/04/2013יהודה הרי מי244

03/06/2013מיצר523

02/07/2013מיצר523

03/04/2013מיצר523

03/03/2013מיצר523

11/06/2013א"מיש281

14/03/2013מלכיה2103

01/04/2013ציון מסילת227

13/03/2013חדש-  ברוך מעיין2089

2006
 המערבי א צבי מעיין

(חדש)
04/07/2013

2006
 המערבי א צבי מעיין

(חדש)
05/03/2013

1963
 המזרחי' ב צבי מעיין

(חדש)
04/07/2013

1963
 המזרחי' ב צבי מעיין

(חדש)
04/09/2013

K 

(mg/l)

B 

(mg/l)

Al 

(mg/l)

Cd 

(mg/l)

Cu 

(mg/l)

Fe 

(mg/l)

Ni 

(mg/l)

Zn 

(mg/l)

S 

(mg/l)

Ti 

(mg/l)

Si 

(mg/l)

Pb 

(mg/l)

Ag 

(mg/l)

Cr 

(mg/l)

Mn 

(mg/l)

Co 

(mg/l)
Li (mg/l)

Ba 

(mg/l)

Sr 

(mg/l)

Mo 

(mg/l)

As 

(mg/l)

Sn 

(mg/l)

0.25

0.1

0.1

310.250.050.0050.020.0720.050.0981830.022.20.020.020.020.0550.010.050.0140.50.010.050.05

0.1

0.1

0.2

0.1

0.4

0.2

0.2

30 מתוך 15עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

1963
 המזרחי' ב צבי מעיין

(חדש)
19/07/2013

30/05/2013גלבוע מעלה110

21/05/2013גלבוע מעלה110

19/06/2013גלבוע מעלה110

03/07/2013געתון-  מעלות15

16/06/2013געתון-  מעלות15

21/02/2013כימדע מפעל355

11/06/2013כימדע מפעל355

12/09/2013כימדע מפעל355

26/06/2013רמון מצפה2074

493
 מאגר)' א מרחביה

(מערבי
03/04/2013

179
+  חיים גבעת) מרץ

(גת
16/06/2013

179
+  חיים גבעת) מרץ

(גת
02/05/2013

17/01/2013דגים- שדה משאבי367

08/04/2013דגים- שדה משאבי367

13/03/2013עם משגב583

11/06/2013יצחק משואות275

25/06/2013הירדן משמר2121

11/02/2013ב+  א העמק משמר36

15/03/2013'א ביוב העמק משמר108

1984
-  השרון משמר

הרחבה שוויקה
17/07/2013

609
 בריכה השרון משמר

10
17/07/2013

2073
 כפר-  מרדכי נאות

בלום
13/03/2013

03/04/2013נאעורה2215

11/06/2013נגבה271

05/03/2013ים נווה140

17/04/2013שאיבה מכון נחם257

09/04/2013נחשון250

27/06/2013נחשון250

10/06/2013(אופרטיבי)' א ניצנים300

04/07/2013עציון ניר139

05/03/2013עציון ניר139

03/07/2013נס580

K 

(mg/l)

B 

(mg/l)

Al 

(mg/l)

Cd 

(mg/l)

Cu 

(mg/l)

Fe 

(mg/l)

Ni 

(mg/l)

Zn 

(mg/l)

S 

(mg/l)

Ti 

(mg/l)

Si 

(mg/l)

Pb 

(mg/l)

Ag 

(mg/l)

Cr 

(mg/l)

Mn 

(mg/l)

Co 

(mg/l)
Li (mg/l)

Ba 

(mg/l)

Sr 

(mg/l)

Mo 

(mg/l)

As 

(mg/l)

Sn 

(mg/l)

450.250.30.0050.0220.480.050.08180.0290.010.020.020.0630.010.050.150.480.010.050.05

0.1

0.4

750.250.050.0050.020.670.050.0360.02100.010.020.020.120.010.050.080.590.010.050.05

0.1

0.3

0.2

0.4

0.2

0.1

30 מתוך 16עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

03/06/2013נס580

03/04/2013נס580

03/03/2013נס580

17/07/2013נען224

01/08/2013נען224

18/06/2013(עוזה) ע"נש2274

01/04/2013נשר226

06/05/2013נשר226

01/08/2013נשר226

16/06/2013'א ה"הל נתיב267

17/06/2013'ב ה"הל נתיב278

17/04/2013'ב ה"הל נתיב278

07/07/2013חרות בית נתניה2122

11/04/2013סער14

16/06/2013(הרחבה) הנגב עוף347

13/06/2013נתיבות-  עזתה344

21/05/2013עידן388

13/02/2013הרחבה+  דור עין505

13/02/2013תנובה דור עין2160

15/07/2013תנובה דור עין2160

18/04/2013חדש-  המפרץ עין2092

10/06/2013חדש-  המפרץ עין2092

15/03/2013השופט עין153

07/02/2013השלושה עין346

11/06/2013השלושה עין346

15/08/2013השלושה עין346

12/09/2013השלושה עין346

01/01/2013השלושה עין346

11/06/2013צורים עין269

14/03/2013עלמה559

13/03/2013כורזים-  עמיעד1999

09/07/2013כורזים-  עמיעד1999

02/07/2013מזרחי חפר עמק2008

27/06/2013ענות249

09/04/2013ענות249

27/06/2013ענות249

12/06/2013ערד405

14/04/2013ערד405

16/06/2013ערד405

05/06/2013פוריה516

K 

(mg/l)

B 

(mg/l)

Al 

(mg/l)

Cd 

(mg/l)

Cu 

(mg/l)

Fe 

(mg/l)

Ni 

(mg/l)

Zn 

(mg/l)

S 

(mg/l)

Ti 

(mg/l)

Si 

(mg/l)

Pb 

(mg/l)

Ag 

(mg/l)

Cr 

(mg/l)

Mn 

(mg/l)

Co 

(mg/l)
Li (mg/l)

Ba 

(mg/l)

Sr 

(mg/l)

Mo 

(mg/l)

As 

(mg/l)

Sn 

(mg/l)

0.3

0.2

0.25

0.3

0.3

0.2

0.1

0.4

0.4

0.1

0.4

0.1

0.2

0.2

0.2

30 מתוך 17עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

04/04/2013פוריה516

09/07/2013פוריה516

27/06/2013פלמחים253

13/03/2013פרוד530

01/07/2013פרוד530

09/04/2013שורש+  צובה246

27/06/2013שורש+  צובה246

03/03/2013צור2186

03/06/2013צור2186

03/04/2013צור2186

03/07/2013צור2186

26/06/2013פלאי- ' א צרעה237

17/04/2013פלאי- ' א צרעה237

26/06/2013'ב צרעה240

17/04/2013'ב צרעה240

17/06/2013עציון ש"גד-  קדמה293

13/03/2013קודריה532

11/07/2013שמונה קרית549

02/07/2013קשת542

16/06/2013החדש-  הנקרה ראש2174

13/03/2013בלוע-  פינה ראש548

09/07/2013בלוע-  פינה ראש548

26/06/2013הרחבה+ ' א רבדים245

26/06/2013'ב רבדים251

02/04/2013רהט375

13/03/2013רהט375

05/03/2013רהט375

17/04/2013רהט375

12/05/2013רהט375

28/05/2013רהט375

10/06/2013רהט375

18/06/2013רהט375

25/06/2013רהט375

16/06/2013רהט375

07/08/2013רהט375

10/09/2013רהט375

01/10/2013רהט375

14/10/2013רהט375

26/06/2013רהט375

17/04/2013רודוס260

K 

(mg/l)

B 

(mg/l)

Al 

(mg/l)

Cd 

(mg/l)

Cu 

(mg/l)

Fe 

(mg/l)

Ni 

(mg/l)

Zn 

(mg/l)

S 

(mg/l)

Ti 

(mg/l)

Si 

(mg/l)

Pb 

(mg/l)

Ag 

(mg/l)

Cr 

(mg/l)

Mn 

(mg/l)

Co 

(mg/l)
Li (mg/l)

Ba 

(mg/l)

Sr 

(mg/l)

Mo 

(mg/l)

As 

(mg/l)

Sn 

(mg/l)

0.1

0.4

0.1

0.2

0.1

0.3

0.2

0.2

0.1

0.3

0.1

0.1

0.4

0.3

0.4

30 מתוך 18עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

03/04/2013מושב-  און רם97

06/03/2013רמות527

02/07/2013מנשה רמות147

15/03/2013מנשה רמות147

07/07/2013מזרח הכובש רמת213

26/06/2013מזרח הכובש רמת213

2303
 מזרח הכובש רמת

(חדש)
07/07/2013

03/07/2013יוחנן רמת58

13/03/2013יוחנן רמת58

23/02/2013אילן שדה521

05/06/2013אילן שדה521

30/04/2013אילן שדה521

08/07/2013אילן שדה521

27/02/2013אילן שדה521

13/06/2013שדרות2256

03/03/2013א שלומי7

16/06/2013א שלומי7

13/03/2013א שלומי7

03/07/2013א שלומי7

13/03/2013חדש-  שמיר2093

03/03/2013אדמית-  שמרת30

14/03/2013אדמית-  שמרת30

03/07/2013אדמית-  שמרת30

03/07/2013(שטפונות) שמרת18

03/03/2013(שטפונות) שמרת18

72
' ג העמקים שער

(דשנים)
03/07/2013

12/03/2013'ד העמקים שער91

13/03/2013'ד העמקים שער91

08/07/2013(מערבי)' ב שרונה2040

30/04/2013(מערבי)' ב שרונה2040

05/06/2013(מערבי)' ב שרונה2040

27/02/2013(מערבי)' ב שרונה2040

11/02/2013(טורבינה)' א שריד49

11/02/2013(טורבינה)' א שריד49

03/07/2013'ב שריד75

11/06/2013'א תימורים265

12/06/2013חדש-  יצחק תל2100

11/02/2013'ב עדשים תל132

K 

(mg/l)

B 

(mg/l)

Al 

(mg/l)

Cd 

(mg/l)

Cu 

(mg/l)

Fe 

(mg/l)

Ni 

(mg/l)

Zn 

(mg/l)

S 

(mg/l)

Ti 

(mg/l)

Si 

(mg/l)

Pb 

(mg/l)

Ag 

(mg/l)

Cr 

(mg/l)

Mn 

(mg/l)

Co 

(mg/l)
Li (mg/l)

Ba 

(mg/l)

Sr 

(mg/l)

Mo 

(mg/l)

As 

(mg/l)

Sn 

(mg/l)

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.5

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

30 מתוך 19עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

11/02/2013'ב עדשים תל132

03/07/2013'ג עדשים תל84

11/02/2013'ג עדשים תל84

11/02/2013'ג עדשים תל84

20/06/2013תנובות185

12/06/2013תנובות185

01/04/2013תעוז225

22/05/2013הרדוף- ' ב תרצה2004

K 

(mg/l)

B 

(mg/l)

Al 

(mg/l)

Cd 

(mg/l)

Cu 

(mg/l)

Fe 

(mg/l)

Ni 

(mg/l)

Zn 

(mg/l)

S 

(mg/l)

Ti 

(mg/l)

Si 

(mg/l)

Pb 

(mg/l)

Ag 

(mg/l)

Cr 

(mg/l)

Mn 

(mg/l)

Co 

(mg/l)
Li (mg/l)

Ba 

(mg/l)

Sr 

(mg/l)

Mo 

(mg/l)

As 

(mg/l)

Sn 

(mg/l)

0.1

0.1

30 מתוך 20עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

18/12/2013נ.ב.א2059

13/02/2013נ.ב.א2059

07/07/2013נ.ב.א2059

16/06/2013אדמית2175

03/07/2013אדמית2175

04/03/2013אדמית2175

03/03/2013אדמית2175

22/05/2013אוג448

19/05/2013אוג448

13/06/2013(עליון) גדול-  הנר אור304

02/07/2013אורטל588

03/04/2013אורטל588

03/03/2013אורטל588

03/06/2013אורטל588

28/07/2013אורטל588

26/06/2013יאיר כוכב-  אייל184

26/06/2013אליהו ניר-  אייל201

11/07/2013השחר איילת545

13/03/2013השחר איילת545

11/04/2013אילון2176

27/02/2013אילניה2300

05/06/2013אילניה2300

30/04/2013אילניה2300

26/06/2013אילת384

15/03/2013(בית)' ב אבא אלוני117

15/03/2013(לחם בית)' א אלונים122

15/03/2013(בית)' ג אלונים118

11/02/2013(נחלאות)' ד אלונים2141

11/02/2013(נחלאות)' ד אלונים2141

26/06/2013אליפז385

25/06/2013אמנון528

183
 חפר עמק אפיקי

(בורגתא)
01/04/2013

183
 חפר עמק אפיקי

(בורגתא)
07/07/2013

03/03/2013'א אפק25

16/06/2013הנגב מושבי-  אריה337

17/06/2013גוברין בית268

03/03/2013'א העמק בית2179

03/07/2013'א העמק בית2179

Hg 

(mg/l)

V 

(mg/l)

Se 

(mg/l)

Be 

(mg/l)

Sb 

(mg/l)

0.0010.020.050.0050.05

30 מתוך 21עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

16/06/2013'ב העמק בית20

18/06/2013יואב בית274

11/02/2013דוברת+  קשת בית502

18/12/2013בלפוריה61

11/02/2013בלפוריה61

03/04/2013פלבם בריכת478

13/03/2013חדש-  ברעם2087

14/07/2013חדש-  ברעם2087

26/06/2013'א ברנר גבעת238

03/04/2013(קדש תל)' ד עוז גבעת88

31/05/2013(קישון)' ג גבת77

11/02/2013(קישון)' ג גבת77

15/03/2013'ד גבת87

12/02/2013'ד גבת87

2069
 אלון קלע-  גונן

(להבות)
13/03/2013

03/04/2013קולחים גזית512

13/02/2013תנובה גזית2028

57
+  יפעת+ ' א גיניגר

החורש כפר
12/02/2013

12/02/2013'ב גיניגר134

12/02/2013(דרום  דל'מג) ג גיניגר136

15/03/2013גלעד156

02/07/2013גלעד156

19/03/2013נפוליאון-  שמואל גן163

17/06/2013(גת קיבוץ) גניר296

17/06/2013גת272

13/02/2013(2)' א דוברת2156

13/02/2013'ב דוברת511

30/04/2013'ב דוברת511

05/06/2013'ב דוברת511

27/02/2013'ב דוברת511

12/03/2013(מקורות) דומרה2199

03/03/2013דינור2037

03/04/2013דינור2037

14/03/2013דלתון534

14/07/2013דלתון534

10/06/2013דמון28

13/03/2013הגושרים557

Hg 

(mg/l)

V 

(mg/l)

Se 

(mg/l)

Be 

(mg/l)

Sb 

(mg/l)

30 מתוך 22עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

11/07/2013(אופרטיבי) הגושרים2172

05/03/2013החותרים138

13/02/2013'א הסוללים2151

13/02/2013'א הסוללים2151

13/02/2013(עמיחי)' ב הסוללים111

13/02/2013(עמיחי)' ב הסוללים111

04/07/2013(עמיחי)' ב הסוללים111

13/02/2013'ג הסוללים2152

04/07/2013'ג הסוללים2152

13/02/2013'ג הסוללים2152

12/02/2013הסרגל2260

15/07/2013הסרגל2260

07/07/2013(בית)' ב העוגן177

03/07/2013(נהריה) הקורן2178

03/03/2013(נהריה) הקורן2178

16/06/2013(נהריה) הקורן2178

09/04/2013הראל242

26/06/2013הראל242

10/06/2013זיקים306

10/06/2013יבנה חבל290

248
 דוד משמר+חולדה

(ד"חמ)
27/06/2013

248
 דוד משמר+חולדה

(ד"חמ)
09/04/2013

11/07/2013חולתה582

14/03/2013חולתה582

26/06/2013חגור-  חורשים211

11/04/2013חניתה10

16/06/2013חניתה10

06/05/2013(נתיבה)' א חיים חפץ241

26/06/2013'ב חיים חפץ280

01/04/2013[חץ] צפון חפר180

2033
 דגים בריכות) חצבה

(משותפות
14/01/2013

10/06/2013'ב חצור279

10/06/2013'ג חצור292

06/03/2013א יגור96

14/03/2013בית יגור89

03/07/2013בית יגור89

23/05/2013(ש"מט) חנה יד178

Hg 

(mg/l)

V 

(mg/l)

Se 

(mg/l)

Be 

(mg/l)

Sb 

(mg/l)

0.0010.020.050.0050.05

0.0020.020.050.0050.05

30 מתוך 23עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

02/07/2013(ש"מט) חנה יד178

11/04/2013(כרמיאל) יודפת26

10/06/2013(כרמיאל) יודפת26

09/04/2013חדש- ' ב יסודות247

26/06/2013חדש- ' ב יסודות247

10/06/2013'א יסעור22

10/06/2013'ב יסעור23

03/07/2013חדש יסעור29

03/03/2013חדש יסעור29

12/02/2013'א יפעת42

15/03/2013'ב יפעת94

54
 רמת+יפעת

עוז מדרך+דוד
12/02/2013

54
 רמת+יפעת

עוז מדרך+דוד
12/02/2013

14/03/2013יפתח587

17/06/2013יקום195

11/02/2013'א יקנעם43

02/07/2013'ג יקנעם64

14/03/2013יראון586

26/06/2013ירוחם340

09/04/2013יששכר500

12/03/2013גליקסון כפר154

02/07/2013גליקסון כפר154

90
 נחל- ' ג החורש כפר

צבי
12/02/2013

13/03/2013המכבי כפר79

13/03/2013הנשיא כפר558

09/07/2013הנשיא כפר558

06/03/2013'א חסידים כפר38

29/03/2013'א חסידים כפר38

03/07/2013'ב חסידים כפר71

04/04/2013'ב חסידים כפר71

11/02/2013דרומי- ' א יהושע כפר130

02/07/2013דרומי- ' א יהושע כפר130

104
-יודפת) מנדא כפר

(נטופה
11/04/2013

18/06/2013הרחבה-  מנחם כפר270

10/06/2013מסריק כפר602

03/03/2013מסריק כפר602

Hg 

(mg/l)

V 

(mg/l)

Se 

(mg/l)

Be 

(mg/l)

Sb 

(mg/l)

30 מתוך 24עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

13/03/2013מסריק כפר602

03/07/2013מסריק כפר602

13/08/2013עציון כפר2409

04/04/2013לביא517

01/07/2013לבנים535

20/03/2013לבנים535

03/03/2013ישן-  הגיטאות לוחמי19

03/07/2013ישן-  הגיטאות לוחמי19

01/07/2013מגאר529

11/02/2013'א מגידו56

12/02/2013'ב מגידו78

12/02/2013'ב מגידו78

11/02/2013(פחרים עין) עוז מדרך86

11/02/2013(פחרים עין) עוז מדרך86

23/05/2013מהדרין2095

12/02/2013'א מזרע133

12/02/2013'א מזרע133

03/07/2013'ב מזרע81

09/07/2013'ב צפוני  מחניים2223

13/03/2013'ב צפוני  מחניים2223

13/03/2013'א דרומי מחניים2222

26/06/2013יהודה הרי מי244

09/04/2013יהודה הרי מי244

03/06/2013מיצר523

02/07/2013מיצר523

03/04/2013מיצר523

03/03/2013מיצר523

11/06/2013א"מיש281

14/03/2013מלכיה2103

01/04/2013ציון מסילת227

13/03/2013חדש-  ברוך מעיין2089

2006
 המערבי א צבי מעיין

(חדש)
04/07/2013

2006
 המערבי א צבי מעיין

(חדש)
05/03/2013

1963
 המזרחי' ב צבי מעיין

(חדש)
04/07/2013

1963
 המזרחי' ב צבי מעיין

(חדש)
04/09/2013

Hg 

(mg/l)

V 

(mg/l)

Se 

(mg/l)

Be 

(mg/l)

Sb 

(mg/l)

0.0010.020.050.0050.05

30 מתוך 25עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

1963
 המזרחי' ב צבי מעיין

(חדש)
19/07/2013

30/05/2013גלבוע מעלה110

21/05/2013גלבוע מעלה110

19/06/2013גלבוע מעלה110

03/07/2013געתון-  מעלות15

16/06/2013געתון-  מעלות15

21/02/2013כימדע מפעל355

11/06/2013כימדע מפעל355

12/09/2013כימדע מפעל355

26/06/2013רמון מצפה2074

493
 מאגר)' א מרחביה

(מערבי
03/04/2013

179
+  חיים גבעת) מרץ

(גת
16/06/2013

179
+  חיים גבעת) מרץ

(גת
02/05/2013

17/01/2013דגים- שדה משאבי367

08/04/2013דגים- שדה משאבי367

13/03/2013עם משגב583

11/06/2013יצחק משואות275

25/06/2013הירדן משמר2121

11/02/2013ב+  א העמק משמר36

15/03/2013'א ביוב העמק משמר108

1984
-  השרון משמר

הרחבה שוויקה
17/07/2013

609
 בריכה השרון משמר

10
17/07/2013

2073
 כפר-  מרדכי נאות

בלום
13/03/2013

03/04/2013נאעורה2215

11/06/2013נגבה271

05/03/2013ים נווה140

17/04/2013שאיבה מכון נחם257

09/04/2013נחשון250

27/06/2013נחשון250

10/06/2013(אופרטיבי)' א ניצנים300

04/07/2013עציון ניר139

05/03/2013עציון ניר139

03/07/2013נס580

Hg 

(mg/l)

V 

(mg/l)

Se 

(mg/l)

Be 

(mg/l)

Sb 

(mg/l)

0.0010.020.050.0050.05

0.0010.020.050.0050.05

30 מתוך 26עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

03/06/2013נס580

03/04/2013נס580

03/03/2013נס580

17/07/2013נען224

01/08/2013נען224

18/06/2013(עוזה) ע"נש2274

01/04/2013נשר226

06/05/2013נשר226

01/08/2013נשר226

16/06/2013'א ה"הל נתיב267

17/06/2013'ב ה"הל נתיב278

17/04/2013'ב ה"הל נתיב278

07/07/2013חרות בית נתניה2122

11/04/2013סער14

16/06/2013(הרחבה) הנגב עוף347

13/06/2013נתיבות-  עזתה344

21/05/2013עידן388

13/02/2013הרחבה+  דור עין505

13/02/2013תנובה דור עין2160

15/07/2013תנובה דור עין2160

18/04/2013חדש-  המפרץ עין2092

10/06/2013חדש-  המפרץ עין2092

15/03/2013השופט עין153

07/02/2013השלושה עין346

11/06/2013השלושה עין346

15/08/2013השלושה עין346

12/09/2013השלושה עין346

01/01/2013השלושה עין346

11/06/2013צורים עין269

14/03/2013עלמה559

13/03/2013כורזים-  עמיעד1999

09/07/2013כורזים-  עמיעד1999

02/07/2013מזרחי חפר עמק2008

27/06/2013ענות249

09/04/2013ענות249

27/06/2013ענות249

12/06/2013ערד405

14/04/2013ערד405

16/06/2013ערד405

05/06/2013פוריה516

Hg 

(mg/l)

V 

(mg/l)

Se 

(mg/l)

Be 

(mg/l)

Sb 

(mg/l)

30 מתוך 27עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

04/04/2013פוריה516

09/07/2013פוריה516

27/06/2013פלמחים253

13/03/2013פרוד530

01/07/2013פרוד530

09/04/2013שורש+  צובה246

27/06/2013שורש+  צובה246

03/03/2013צור2186

03/06/2013צור2186

03/04/2013צור2186

03/07/2013צור2186

26/06/2013פלאי- ' א צרעה237

17/04/2013פלאי- ' א צרעה237

26/06/2013'ב צרעה240

17/04/2013'ב צרעה240

17/06/2013עציון ש"גד-  קדמה293

13/03/2013קודריה532

11/07/2013שמונה קרית549

02/07/2013קשת542

16/06/2013החדש-  הנקרה ראש2174

13/03/2013בלוע-  פינה ראש548

09/07/2013בלוע-  פינה ראש548

26/06/2013הרחבה+ ' א רבדים245

26/06/2013'ב רבדים251

02/04/2013רהט375

13/03/2013רהט375

05/03/2013רהט375

17/04/2013רהט375

12/05/2013רהט375

28/05/2013רהט375

10/06/2013רהט375

18/06/2013רהט375

25/06/2013רהט375

16/06/2013רהט375

07/08/2013רהט375

10/09/2013רהט375

01/10/2013רהט375

14/10/2013רהט375

26/06/2013רהט375

17/04/2013רודוס260

Hg 

(mg/l)

V 

(mg/l)

Se 

(mg/l)

Be 

(mg/l)

Sb 

(mg/l)

30 מתוך 28עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

03/04/2013מושב-  און רם97

06/03/2013רמות527

02/07/2013מנשה רמות147

15/03/2013מנשה רמות147

07/07/2013מזרח הכובש רמת213

26/06/2013מזרח הכובש רמת213

2303
 מזרח הכובש רמת

(חדש)
07/07/2013

03/07/2013יוחנן רמת58

13/03/2013יוחנן רמת58

23/02/2013אילן שדה521

05/06/2013אילן שדה521

30/04/2013אילן שדה521

08/07/2013אילן שדה521

27/02/2013אילן שדה521

13/06/2013שדרות2256

03/03/2013א שלומי7

16/06/2013א שלומי7

13/03/2013א שלומי7

03/07/2013א שלומי7

13/03/2013חדש-  שמיר2093

03/03/2013אדמית-  שמרת30

14/03/2013אדמית-  שמרת30

03/07/2013אדמית-  שמרת30

03/07/2013(שטפונות) שמרת18

03/03/2013(שטפונות) שמרת18

72
' ג העמקים שער

(דשנים)
03/07/2013

12/03/2013'ד העמקים שער91

13/03/2013'ד העמקים שער91

08/07/2013(מערבי)' ב שרונה2040

30/04/2013(מערבי)' ב שרונה2040

05/06/2013(מערבי)' ב שרונה2040

27/02/2013(מערבי)' ב שרונה2040

11/02/2013(טורבינה)' א שריד49

11/02/2013(טורבינה)' א שריד49

03/07/2013'ב שריד75

11/06/2013'א תימורים265

12/06/2013חדש-  יצחק תל2100

11/02/2013'ב עדשים תל132

Hg 

(mg/l)

V 

(mg/l)

Se 

(mg/l)

Be 

(mg/l)

Sb 

(mg/l)

30 מתוך 29עמוד 



2013תוצאות דיגום מאגרים ומקורות להשקייה 

תאריךתחנה שםקוד

11/02/2013'ב עדשים תל132

03/07/2013'ג עדשים תל84

11/02/2013'ג עדשים תל84

11/02/2013'ג עדשים תל84

20/06/2013תנובות185

12/06/2013תנובות185

01/04/2013תעוז225

22/05/2013הרדוף- ' ב תרצה2004

Hg 

(mg/l)

V 

(mg/l)

Se 

(mg/l)

Be 

(mg/l)

Sb 

(mg/l)

30 מתוך 30עמוד 
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

3E+058E+0502/07/2013140עליון ירדןעטרת מצד667

3E+058E+0519/08/2013350עליון ירדןעטרת מצד667

3E+058E+0516/07/2013310עליון ירדןעטרת מצד667

3E+058E+0518/06/201354עליון ירדןעטרת מצד667

3E+058E+0507/05/2013140עליון ירדןעטרת מצד667

3E+058E+0509/04/201370עליון ירדןעטרת מצד667

3E+058E+0511/03/201310עליון ירדןעטרת מצד667

3E+058E+0507/10/2013260עליון ירדןעטרת מצד667

3E+058E+0509/09/2013330עליון ירדןעטרת מצד667

3E+058E+0505/08/2013410עליון ירדןעטרת מצד667

3E+058E+0507/05/2013300עליון ירדןאריק גשר672

3E+058E+0516/07/2013200עליון ירדןאריק גשר672

3E+058E+0507/10/2013100עליון ירדןאריק גשר672

3E+058E+0509/09/2013220עליון ירדןאריק גשר672

3E+058E+0519/08/2013150עליון ירדןאריק גשר672

3E+058E+0505/08/2013300עליון ירדןאריק גשר672

3E+058E+0518/06/201316עליון ירדןאריק גשר672

3E+058E+0509/04/2013110עליון ירדןאריק גשר672

3E+058E+0511/03/201350עליון ירדןאריק גשר672

3E+058E+0502/07/2013120עליון ירדןאריק גשר672

3E+058E+0507/10/2013350עליון ירדןחורי גשר673

3E+058E+0507/05/2013180עליון ירדןחורי גשר673

3E+058E+0509/04/201390עליון ירדןחורי גשר673

3E+058E+0518/06/201350עליון ירדןחורי גשר673

3E+058E+0502/07/2013260עליון ירדןחורי גשר673

3E+058E+0516/07/2013340עליון ירדןחורי גשר673

3E+058E+0505/08/2013420עליון ירדןחורי גשר673

3E+058E+0519/08/2013460עליון ירדןחורי גשר673

3E+058E+0509/09/2013380עליון ירדןחורי גשר673

3E+058E+0511/03/201350עליון ירדןחורי גשר673
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

2E+058E+0518/06/201314בצת נחלבצת נחל 1 מס בריכה1

2E+058E+0519/08/2013520בצת נחלבצת נחל 1 מס בריכה1

2E+058E+0505/08/2013480בצת נחלבצת נחל 1 מס בריכה1

2E+058E+0518/07/2013140בצת נחלבצת נחל 1 מס בריכה1

2E+058E+0507/05/201360בצת נחלבצת נחל 1 מס בריכה1

2E+058E+0503/07/201360בצת נחלבצת נחל 1 מס בריכה1

2E+058E+0509/04/201320בצת נחלבצת נחל 1 מס בריכה1

2E+058E+0510/03/201340בצת נחלבצת נחל 1 מס בריכה1

2E+058E+0507/10/2013260בצת נחלבצת נחל 1 מס בריכה1

2E+058E+0509/09/2013450בצת נחלבצת נחל 1 מס בריכה1

2E+058E+0519/08/2013550בצת נחלבצת נחל - 2' מס בריכה2

2E+058E+0518/06/201314בצת נחלבצת נחל - 2' מס בריכה2

2E+058E+0508/10/2013300בצת נחלבצת נחל - 2' מס בריכה2

2E+058E+0509/09/2013380בצת נחלבצת נחל - 2' מס בריכה2

2E+058E+0505/08/2013230בצת נחלבצת נחל - 2' מס בריכה2

2E+058E+0518/07/201370בצת נחלבצת נחל - 2' מס בריכה2

2E+058E+0503/07/201380בצת נחלבצת נחל - 2' מס בריכה2

2E+058E+0507/05/201330בצת נחלבצת נחל - 2' מס בריכה2

2E+058E+0509/04/201340בצת נחלבצת נחל - 2' מס בריכה2

2E+058E+0510/03/201350בצת נחלבצת נחל - 2' מס בריכה2

2E+058E+0507/10/20132400בצת נחלבצת נחל - 2' מס בריכה2

2E+058E+0519/08/2013700בצת נחלאילון תפיסת3

2E+058E+0507/10/2013540בצת נחלאילון תפיסת3

2E+058E+0510/03/201350בצת נחלאילון תפיסת3

2E+058E+0509/04/2013120בצת נחלאילון תפיסת3

2E+058E+0507/05/201320בצת נחלאילון תפיסת3

2E+058E+0505/08/2013250בצת נחלאילון תפיסת3

2E+058E+0509/09/2013700בצת נחלאילון תפיסת3

2E+058E+0503/07/201390בצת נחלאילון תפיסת3

2E+058E+0510/03/20131בצת נחלבצת נחל-  המעיין מורד736
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

2E+058E+0507/10/2013220בצת נחלבצת נחל-  המעיין מורד736

2E+058E+0509/09/2013280בצת נחלבצת נחל-  המעיין מורד736

2E+058E+0519/08/2013600בצת נחלבצת נחל-  המעיין מורד736

2E+058E+0505/08/2013470בצת נחלבצת נחל-  המעיין מורד736

2E+058E+0507/05/201340בצת נחלבצת נחל-  המעיין מורד736

2E+058E+0518/07/20131בצת נחלבצת נחל-  המעיין מורד736

2E+058E+0503/07/20131בצת נחלבצת נחל-  המעיין מורד736

2E+058E+0518/06/201318בצת נחלבצת נחל-  המעיין מורד736

2E+058E+0509/04/201320בצת נחלבצת נחל-  המעיין מורד736

3E+058E+0505/08/2013220גלבון נחלדבורה מפל ראש691

3E+058E+0507/10/2013220גלבון נחלדבורה מפל ראש691

3E+058E+0519/08/2013260גלבון נחלדבורה מפל ראש691

3E+058E+0516/07/201390גלבון נחלדבורה מפל ראש691

3E+058E+0502/07/201320גלבון נחלדבורה מפל ראש691

3E+058E+0518/06/201352גלבון נחלדבורה מפל ראש691

3E+058E+0507/05/2013240גלבון נחלדבורה מפל ראש691

3E+058E+0509/04/201350גלבון נחלדבורה מפל ראש691

3E+058E+0511/03/201320גלבון נחלדבורה מפל ראש691

3E+058E+0509/09/2013310גלבון נחלדבורה מפל ראש691

2E+058E+0518/07/2013150געתון נחלהחורבה חניון31

2E+058E+0507/10/2013440געתון נחלהחורבה חניון31

2E+058E+0509/09/2013310געתון נחלהחורבה חניון31

2E+058E+0519/08/2013340געתון נחלהחורבה חניון31

2E+058E+0507/05/2013120געתון נחלהחורבה חניון31

2E+058E+0518/06/201312געתון נחלהחורבה חניון31

2E+058E+0509/04/201320געתון נחלהחורבה חניון31

2E+058E+0505/08/2013250געתון נחלהחורבה חניון31

2E+058E+0503/07/201370געתון נחלהחורבה חניון31

2E+058E+0510/03/201320געתון נחלהחורבה חניון31

2E+058E+0519/08/201320געתון נחל(געתון) אשחר35
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

2E+058E+0509/04/20131געתון נחל(געתון) אשחר35

2E+058E+0518/06/201320געתון נחל(געתון) אשחר35

2E+058E+0507/05/20131געתון נחל(געתון) אשחר35

2E+058E+0503/07/201310געתון נחל(געתון) אשחר35

2E+058E+0505/08/201360געתון נחל(געתון) אשחר35

2E+058E+0509/09/201330געתון נחל(געתון) אשחר35

2E+058E+0507/10/2013370געתון נחל(געתון) אשחר35

2E+058E+0518/07/201330געתון נחל(געתון) אשחר35

2E+058E+0510/03/201310געתון נחל(געתון) אשחר35

2E+056E+0503/12/201310דוד נחלגדי עין518

2E+056E+0518/06/201350דוד נחלגדי עין518

2E+056E+0509/04/20131דוד נחלגדי עין518

2E+056E+0517/03/2013720דוד נחל'א דוד נחל בריכת519

2E+056E+0515/01/2013350023005500016003500דוד נחל'א דוד נחל בריכת519

2E+056E+0502/07/20139000דוד נחל'א דוד נחל בריכת519

2E+056E+0515/09/20131700דוד נחל'א דוד נחל בריכת519

2E+056E+0504/11/20131300דוד נחל'א דוד נחל בריכת519

2E+056E+0528/05/20131100דוד נחל'א דוד נחל בריכת519

2E+056E+0518/06/20133500דוד נחל'א דוד נחל בריכת519

2E+056E+0503/12/20131200דוד נחל'א דוד נחל בריכת519

2E+056E+0509/04/20132000דוד נחל'א דוד נחל בריכת519

2E+056E+0517/03/2013260דוד נחל'ב דוד נחל521

2E+056E+0504/11/20133000דוד נחל'ב דוד נחל521

2E+056E+0509/04/20132000דוד נחל'ב דוד נחל521

2E+056E+0515/09/2013600דוד נחל'ב דוד נחל521

2E+056E+0502/07/20135000דוד נחל'ב דוד נחל521

2E+056E+0518/06/20133100דוד נחל'ב דוד נחל521

2E+056E+0503/12/20132400דוד נחל'ב דוד נחל521

2E+056E+0515/01/201323001.416000015003000דוד נחל'ב דוד נחל521

2E+056E+0528/05/2013100דוד נחל'ב דוד נחל521
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

2E+056E+0509/04/2013140דוד נחלשולמית523

2E+056E+0503/12/201310דוד נחלשולמית523

2E+056E+0518/06/201350דוד נחלשולמית523

3E+058E+0502/07/201310דליות נחל1 רסה'מג656

3E+058E+0509/09/2013280דליות נחל1 רסה'מג656

3E+058E+0507/10/2013630דליות נחל1 רסה'מג656

3E+058E+0516/07/201370דליות נחל1 רסה'מג656

3E+058E+0518/06/20134דליות נחל1 רסה'מג656

3E+058E+0507/05/2013180דליות נחל1 רסה'מג656

3E+058E+0509/04/2013110דליות נחל1 רסה'מג656

3E+058E+0511/03/201310דליות נחל1 רסה'מג656

3E+058E+0511/03/201310דליות נחל1 רסה'מג656

3E+058E+0519/08/2013350דליות נחל1 רסה'מג656

3E+058E+0505/08/2013760דליות נחל1 רסה'מג656

3E+058E+0505/08/201360זויתן נחל(זויתן) המפל לפני661

3E+058E+0518/06/20136זויתן נחל(זויתן) המפל לפני661

3E+058E+0516/07/201310זויתן נחל(זויתן) המפל לפני661

3E+058E+0519/08/2013140זויתן נחל(זויתן) המפל לפני661

3E+058E+0509/09/201380זויתן נחל(זויתן) המפל לפני661

3E+058E+0507/10/20131800זויתן נחל(זויתן) המפל לפני661

3E+058E+0508/10/20131זויתן נחל(זויתן) המפל לפני661

3E+058E+0502/07/20131זויתן נחל(זויתן) המפל לפני661

3E+058E+0507/10/2013230חרמון נחלסאלד כפר גשר734

3E+058E+0505/08/2013190חרמון נחלסאלד כפר גשר734

3E+058E+0502/07/2013120חרמון נחלסאלד כפר גשר734

3E+058E+0509/09/2013260חרמון נחלסאלד כפר גשר734

3E+058E+0511/03/20131חרמון נחלסאלד כפר גשר734

3E+058E+0518/06/201312חרמון נחלסאלד כפר גשר734

3E+058E+0516/07/2013280חרמון נחלסאלד כפר גשר734

3E+058E+0519/08/2013360חרמון נחלסאלד כפר גשר734
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

3E+058E+0507/05/2013100חרמון נחלסאלד כפר גשר734

3E+058E+0509/04/201370חרמון נחלסאלד כפר גשר734

3E+058E+0507/10/2013230יהודיה נחליהודיה מפל לפני657

3E+058E+0511/03/201390יהודיה נחליהודיה מפל לפני657

3E+058E+0509/09/2013550יהודיה נחליהודיה מפל לפני657

3E+058E+0505/08/2013780יהודיה נחליהודיה מפל לפני657

3E+058E+0516/07/2013700יהודיה נחליהודיה מפל לפני657

3E+058E+0502/07/20131יהודיה נחליהודיה מפל לפני657

3E+058E+0518/06/2013114יהודיה נחליהודיה מפל לפני657

3E+058E+0507/05/2013500יהודיה נחליהודיה מפל לפני657

3E+058E+0509/04/2013320יהודיה נחליהודיה מפל לפני657

3E+058E+0519/08/2013850יהודיה נחליהודיה מפל לפני657

3E+058E+0518/06/201392יהודיה נחלזאכי658

3E+058E+0507/10/2013300יהודיה נחלזאכי658

3E+058E+0511/03/201320יהודיה נחלזאכי658

3E+058E+0509/04/2013140יהודיה נחלזאכי658
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

3E+058E+0507/05/2013600יהודיה נחלזאכי658

3E+058E+0516/07/2013400יהודיה נחלזאכי658

3E+058E+0505/08/2013450יהודיה נחלזאכי658

3E+058E+0509/09/2013600יהודיה נחלזאכי658

3E+058E+0519/08/2013840יהודיה נחלזאכי658

3E+058E+0502/07/20131יהודיה נחלזאכי658

2E+057E+0527/08/201360ירקון נחל'א9 נמיר גשר270

2E+057E+0525/11/20134100ירקון נחל'א9 נמיר גשר270

2E+057E+0507/03/2013540ירקון נחל'א9 נמיר גשר270

2E+057E+0507/03/2013480ירקון נחל'ב9 ברנדייס נקז271

2E+057E+0527/08/201370ירקון נחל'ב9 ברנדייס נקז271

2E+057E+0525/11/20132500ירקון נחל'ב9 ברנדייס נקז271

2E+057E+0517/06/201310ירקון נחל'ב9 ברנדייס נקז271

2E+057E+0507/03/2013220ירקון נחל'ג9 גבירול אבן גשר272

2E+057E+0525/11/20132100ירקון נחל'ג9 גבירול אבן גשר272

2E+057E+0517/06/201320ירקון נחל'ג9 גבירול אבן גשר272

2E+057E+0527/08/201320ירקון נחל'ג9 גבירול אבן גשר272

2E+057E+0525/11/20132300ירקון נחלרוקח גשר274

2E+057E+0527/08/201310ירקון נחלרוקח גשר274

2E+057E+0517/06/201310ירקון נחלרוקח גשר274

2E+057E+0507/03/2013120ירקון נחלרוקח גשר274

2E+057E+0527/08/201310ירקון נחלווקופ גשר275

2E+057E+0525/11/20132200ירקון נחלווקופ גשר275

2E+057E+0507/03/2013150ירקון נחלווקופ גשר275
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

2E+057E+0517/06/201310ירקון נחלווקופ גשר275

2E+057E+0525/11/20131200ירקון נחלימי מרכז297

2E+057E+0507/03/2013160ירקון נחלימי מרכז297

2E+057E+0527/08/201310ירקון נחלימי מרכז297

2E+057E+0507/03/2013390ירקון נחל(9) רחוק איילון מורד300

2E+057E+0525/11/20135600ירקון נחל(9) רחוק איילון מורד300

2E+057E+0527/08/2013140ירקון נחל(9) רחוק איילון מורד300

2E+057E+0517/06/2013240ירקון נחל(9) רחוק איילון מורד300

2E+057E+0527/08/2013540ירקון נחל(ב8) רחוק טחנות 7 מורד967

2E+057E+0517/06/2013710ירקון נחל(ב8) רחוק טחנות 7 מורד967

2E+057E+0525/11/20137700ירקון נחל(ב8) רחוק טחנות 7 מורד967

2E+057E+0507/03/20131900ירקון נחל(ב8) רחוק טחנות 7 מורד967

2E+058E+0509/09/2013400כזיב נחלצינור עין בריכה17

2E+058E+0518/06/20134כזיב נחלצינור עין בריכה17

2E+058E+0512/05/20131כזיב נחלצינור עין בריכה17

2E+058E+0503/07/201330כזיב נחלצינור עין בריכה17

2E+058E+0507/10/201310כזיב נחלצינור עין בריכה17

2E+058E+0510/03/20131כזיב נחלצינור עין בריכה17

2E+058E+0509/04/20131כזיב נחלצינור עין בריכה17

2E+058E+0505/08/201360כזיב נחלצינור עין בריכה17

2E+058E+0518/07/2013100כזיב נחלצינור עין בריכה17

2E+058E+0510/03/201350כזיב נחלטמיר עין מורד19

2E+058E+0505/08/2013140כזיב נחלטמיר עין מורד19

2E+058E+0519/08/2013180כזיב נחלטמיר עין מורד19

2E+058E+0509/09/2013130כזיב נחלטמיר עין מורד19

2E+058E+0507/10/201380כזיב נחלטמיר עין מורד19

2E+058E+0518/07/201360כזיב נחלטמיר עין מורד19

2E+058E+0503/07/201380כזיב נחלטמיר עין מורד19

2E+058E+0512/05/201320כזיב נחלטמיר עין מורד19

2E+058E+0518/06/201314כזיב נחלטמיר עין מורד19
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

2E+058E+0509/04/201320כזיב נחלטמיר עין מורד19

2E+058E+0507/10/201340כזיב נחלהדלבים בריכת20

2E+058E+0509/09/2013230כזיב נחלהדלבים בריכת20

2E+058E+0518/06/201312כזיב נחלהדלבים בריכת20

2E+058E+0503/07/201390כזיב נחלהדלבים בריכת20

2E+058E+0512/05/201340כזיב נחלהדלבים בריכת20

2E+058E+0509/04/201340כזיב נחלהדלבים בריכת20

2E+058E+0510/03/201310כזיב נחלהדלבים בריכת20

2E+058E+0519/08/2013450כזיב נחלהדלבים בריכת20

2E+058E+0505/08/2013210כזיב נחלהדלבים בריכת20

2E+058E+0518/07/2013180כזיב נחלהדלבים בריכת20

2E+058E+0505/08/201320כזיב נחלטמיר26

2E+058E+0518/07/20131כזיב נחלטמיר26

2E+058E+0503/07/20131כזיב נחלטמיר26

2E+058E+0512/05/201320כזיב נחלטמיר26

2E+058E+0518/06/20131כזיב נחלטמיר26

2E+058E+0509/09/201330כזיב נחלטמיר26

2E+058E+0507/10/201390כזיב נחלטמיר26

2E+058E+0509/04/20131כזיב נחלטמיר26

2E+058E+0510/03/201310כזיב נחלטמיר26

2E+058E+0519/08/201310כזיב נחלטמיר26

3E+058E+0516/07/2013400משושים נחלמשושים בריכת663

3E+058E+0509/09/2013300משושים נחלמשושים בריכת663

3E+058E+0519/08/2013660משושים נחלמשושים בריכת663

3E+058E+0505/08/2013630משושים נחלמשושים בריכת663
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

3E+058E+0502/07/201320משושים נחלמשושים בריכת663

3E+058E+0507/05/2013280משושים נחלמשושים בריכת663

3E+058E+0509/04/2013140משושים נחלמשושים בריכת663

3E+058E+0511/03/2013110משושים נחלמשושים בריכת663

3E+058E+0518/06/2013190משושים נחלמשושים בריכת663

3E+058E+0507/10/2013210משושים נחלמשושים בריכת663

2E+056E+0517/03/201350ערוגות נחלהגלישה בריכת- ' ב ערוגות515

2E+056E+0515/01/2013260100100000110270ערוגות נחלהגלישה בריכת- ' ב ערוגות515

2E+056E+0502/07/201310ערוגות נחלהגלישה בריכת- ' ב ערוגות515

2E+056E+0509/04/201320ערוגות נחלהגלישה בריכת- ' ב ערוגות515

2E+056E+0515/09/2013140ערוגות נחלהגלישה בריכת- ' ב ערוגות515

2E+056E+0504/11/2013100ערוגות נחלהגלישה בריכת- ' ב ערוגות515

2E+056E+0518/06/2013100ערוגות נחלהגלישה בריכת- ' ב ערוגות515

2E+056E+0503/12/201380ערוגות נחלהגלישה בריכת- ' ב ערוגות515

2E+056E+0528/05/20133ערוגות נחלהגלישה בריכת- ' ב ערוגות515
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

2E+056E+0503/12/201310ערוגות נחל'א ערוגות516

2E+056E+0515/01/201315010085000100180ערוגות נחל'א ערוגות516

2E+056E+0504/11/2013400ערוגות נחל'א ערוגות516

2E+056E+0517/03/2013500ערוגות נחל'א ערוגות516

2E+056E+0502/07/201310ערוגות נחל'א ערוגות516

2E+056E+0509/04/201310ערוגות נחל'א ערוגות516

2E+056E+0528/05/20131000ערוגות נחל'א ערוגות516

2E+056E+0515/09/201310ערוגות נחל'א ערוגות516

2E+056E+0518/06/201370ערוגות נחל'א ערוגות516

2E+057E+0528/10/2013ציפורי נחלציפורי עינות מעלה90
 אפיק

יבש

2E+057E+0527/02/2013180ציפורי נחלציפורי עינות מעלה90

2E+057E+0516/05/20131600ציפורי נחלציפורי עינות מעלה90

2E+057E+0531/10/20131300ציפורי נחלציפורי עינות מעלה90

2E+057E+0516/05/2013900ציפורי נחליפתחאל אירי גשר92

2E+057E+0528/04/2013280ציפורי נחליפתחאל אירי גשר92

2E+057E+0531/10/20132000ציפורי נחליפתחאל אירי גשר92

2E+057E+0528/10/201328000000ציפורי נחליפתחאל אירי גשר92

2E+057E+0527/02/2013400ציפורי נחליפתחאל אירי גשר92

2E+057E+0528/10/201342000ציפורי נחל(ציפורי נחל) 70 כביש גשר95

2E+057E+0527/02/20131000ציפורי נחל(ציפורי נחל) 70 כביש גשר95
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

2E+057E+0528/04/20131300ציפורי נחל(ציפורי נחל) 70 כביש גשר95

2E+057E+0531/10/20131300ציפורי נחל(ציפורי נחל) 70 כביש גשר95

2E+057E+0527/02/20131ציפורי נחלציפורי עינות100

2E+057E+0528/04/201310ציפורי נחלציפורי עינות100

2E+057E+0516/05/20131ציפורי נחלציפורי עינות100

2E+057E+0531/10/20131ציפורי נחלציפורי עינות100

2E+057E+0528/10/2013390ציפורי נחלציפורי עינות100

2E+057E+0531/10/2013130ציפורי נחליבקע101

2E+057E+0516/05/201380ציפורי נחליבקע101

2E+057E+0527/02/2013420ציפורי נחל(עלי) עלי ראס990

2E+057E+0516/05/20131900ציפורי נחל(עלי) עלי ראס990

2E+057E+0531/10/20131500ציפורי נחל(עלי) עלי ראס990

2E+057E+0527/02/2013380ציפורי נחלדרום כעביה גשר1476

2E+057E+0516/05/20131700ציפורי נחלדרום כעביה גשר1476

2E+057E+0531/10/20131700ציפורי נחלדרום כעביה גשר1476

2E+058E+0507/10/2013צלמון נחלהמפל בריכת-  צלמון נחל648
 אין

זרימה

2E+058E+0509/09/2013צלמון נחלהמפל בריכת-  צלמון נחל648
 אין

זרימה

2E+058E+0519/08/2013צלמון נחלהמפל בריכת-  צלמון נחל648
 אין

זרימה

2E+058E+0518/07/2013400צלמון נחלהמפל בריכת-  צלמון נחל648

2E+058E+0503/07/201380צלמון נחלהמפל בריכת-  צלמון נחל648

2E+058E+0507/05/2013100צלמון נחלהמפל בריכת-  צלמון נחל648

2E+058E+0510/03/201340צלמון נחלהמפל בריכת-  צלמון נחל648

2E+058E+0518/06/201316צלמון נחלהמפל בריכת-  צלמון נחל648

2E+058E+0509/04/2013709צלמון נחלהמפל בריכת-  צלמון נחל648

2E+058E+0505/08/2013850צלמון נחלהקמח תחנת-  צלמון נחל649

2E+058E+0507/10/2013310צלמון נחלהקמח תחנת-  צלמון נחל649

2E+058E+0519/08/2013750צלמון נחלהקמח תחנת-  צלמון נחל649
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

2E+058E+0518/07/2013500צלמון נחלהקמח תחנת-  צלמון נחל649

2E+058E+0503/07/201340צלמון נחלהקמח תחנת-  צלמון נחל649

2E+058E+0507/05/20131צלמון נחלהקמח תחנת-  צלמון נחל649

2E+058E+0510/03/201330צלמון נחלהקמח תחנת-  צלמון נחל649

2E+058E+0518/06/201318צלמון נחלהקמח תחנת-  צלמון נחל649

2E+058E+0509/04/201350צלמון נחלהקמח תחנת-  צלמון נחל649

2E+058E+0509/09/2013330צלמון נחלהקמח תחנת-  צלמון נחל649

2E+058E+0503/07/20131צלמון נחלצלמון מעיין650

2E+058E+0507/10/201310צלמון נחלצלמון מעיין650

2E+058E+0509/04/20131צלמון נחלצלמון מעיין650

2E+058E+0507/05/201310צלמון נחלצלמון מעיין650

2E+058E+0518/06/20131צלמון נחלצלמון מעיין650

2E+058E+0518/07/20131צלמון נחלצלמון מעיין650

2E+058E+0505/08/201310צלמון נחלצלמון מעיין650

2E+058E+0519/08/201310צלמון נחלצלמון מעיין650

2E+058E+0509/09/201360צלמון נחלצלמון מעיין650

2E+058E+0510/03/201350צלמון נחלצלמון מעיין650

3E+058E+0516/07/2013300שניר נחל(שניר) הצינורות גשר697

3E+058E+0509/09/2013220שניר נחל(שניר) הצינורות גשר697

3E+058E+0507/10/2013420שניר נחל(שניר) הצינורות גשר697

3E+058E+0519/08/2013330שניר נחל(שניר) הצינורות גשר697

3E+058E+0505/08/2013410שניר נחל(שניר) הצינורות גשר697

3E+058E+0518/06/201310שניר נחל(שניר) הצינורות גשר697

3E+058E+0507/05/2013250שניר נחל(שניר) הצינורות גשר697

3E+058E+0509/04/201380שניר נחל(שניר) הצינורות גשר697

3E+058E+0502/07/2013210שניר נחל(שניר) הצינורות גשר697

3E+058E+0511/03/201330שניר נחל(שניר) הצינורות גשר697

3E+058E+0509/09/2013180שניר נחלברוך מעיין גשר698

3E+058E+0511/03/201330שניר נחלברוך מעיין גשר698

3E+058E+0507/10/2013450שניר נחלברוך מעיין גשר698
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

3E+058E+0519/08/2013280שניר נחלברוך מעיין גשר698

3E+058E+0505/08/2013340שניר נחלברוך מעיין גשר698

3E+058E+0502/07/2013150שניר נחלברוך מעיין גשר698

3E+058E+0518/06/201340שניר נחלברוך מעיין גשר698

3E+058E+0507/05/2013200שניר נחלברוך מעיין גשר698

3E+058E+0509/04/2013170שניר נחלברוך מעיין גשר698

3E+058E+0516/07/2013220שניר נחלברוך מעיין גשר698

2E+056E+0528/05/201350צוקים עינות(1+2) צוקים עינות524

2E+056E+0515/01/201360צוקים עינות(1+2) צוקים עינות524

2E+056E+0517/03/201370צוקים עינות(1+2) צוקים עינות524

2E+056E+0502/07/2013700צוקים עינות(1+2) צוקים עינות524

נדגם לא2E+056E+0518/06/2013צוקים עינות(1+2) צוקים עינות524

2E+056E+0515/09/20131300צוקים עינות(1+2) צוקים עינות524

2E+056E+0504/11/201380צוקים עינות(1+2) צוקים עינות524

2E+056E+0509/04/201360צוקים עינות(1+2) צוקים עינות524

2E+056E+0503/12/201310צוקים עינות(1+2) צוקים עינות524

2E+056E+0517/03/2013צוקים עינותתמר בריכת - 1  פשחה985
 אפיק

יבש

2E+056E+0515/01/2013צוקים עינותתמר בריכת - 1  פשחה985
 אפיק

יבש
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

2E+056E+0509/04/2013צוקים עינותתמר בריכת - 1  פשחה985
 אפיק

יבש

2E+056E+0528/05/2013100צוקים עינותתמר בריכת - 1  פשחה985

2E+056E+0504/11/2013צוקים עינותתמר בריכת - 1  פשחה985
 אפיק

יבש

2E+056E+0518/06/2013צוקים עינותתמר בריכת - 1  פשחה985
 אפיק

יבש

2E+056E+0503/12/201310צוקים עינותתמר בריכת - 1  פשחה985

2E+056E+0502/07/2013150צוקים עינותתמר בריכת - 1  פשחה985

987
 מעיין בריכת -3 פשחה

תחתונה
2E+056E+0504/11/2013250צוקים עינות

987
 מעיין בריכת -3 פשחה

תחתונה
2E+056E+0515/01/2013260צוקים עינות

987
 מעיין בריכת -3 פשחה

תחתונה
2E+056E+0517/03/2013480צוקים עינות

987
 מעיין בריכת -3 פשחה

תחתונה
2E+056E+0509/04/2013100צוקים עינות

987
 מעיין בריכת -3 פשחה

תחתונה
2E+056E+0502/07/2013900צוקים עינות

987
 מעיין בריכת -3 פשחה

תחתונה
2E+056E+0515/09/20132100צוקים עינות

987
 מעיין בריכת -3 פשחה

תחתונה
2E+056E+0518/06/20131000צוקים עינות

987
 מעיין בריכת -3 פשחה

תחתונה
2E+056E+0503/12/2013400צוקים עינות

987
 מעיין בריכת -3 פשחה

תחתונה
2E+056E+0528/05/2013130צוקים עינות
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

2E+056E+0515/01/201360צוקים עינות(תמר) קנה בריכת-  פשחה3554

2E+056E+0517/03/201320צוקים עינות(תמר) קנה בריכת-  פשחה3554

2E+056E+0509/04/2013צוקים עינות(תמר) קנה בריכת-  פשחה3554
 אפיק

יבש

2E+056E+0502/07/2013צוקים עינות(תמר) קנה בריכת-  פשחה3554
 אפיק

יבש

2E+056E+0528/05/2013צוקים עינות(תמר) קנה בריכת-  פשחה3554
 אפיק

יבש

2E+056E+0515/09/201330צוקים עינות(תמר) קנה בריכת-  פשחה3554

2E+056E+0504/11/2013100צוקים עינות(תמר) קנה בריכת-  פשחה3554

2E+056E+0518/06/2013צוקים עינות(תמר) קנה בריכת-  פשחה3554
 אפיק

יבש

2E+056E+0503/12/2013400צוקים עינות(תמר) קנה בריכת-  פשחה3554

3555
 הזנה תעלת-  פשחה

קנה/תמר
2E+056E+0504/11/2013180צוקים עינות

3555
 הזנה תעלת-  פשחה

קנה/תמר
2E+056E+0503/12/2013500צוקים עינות

3555
 הזנה תעלת-  פשחה

קנה/תמר
2E+056E+0509/04/2013צוקים עינות

 אפיק

יבש

3555
 הזנה תעלת-  פשחה

קנה/תמר
2E+056E+0528/05/201340צוקים עינות

3555
 הזנה תעלת-  פשחה

קנה/תמר
2E+056E+0502/07/201330צוקים עינות

3555
 הזנה תעלת-  פשחה

קנה/תמר
2E+056E+0515/09/201380צוקים עינות
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2013 לשנת מים מקווי דיגום תוצאות

סטטוסתאריךNewXNewYקבוצה/נחלתחנה שםקוד

Fcoli 

(cfu/100 

ml)

Ecoli 

(cfu/100 ml)

TOTB 

(cfu/ml)

Fstrp 

(cfu/100 

ml)

Coli 

(cfu/100 

ml)

3555
 הזנה תעלת-  פשחה

קנה/תמר
2E+056E+0518/06/2013צוקים עינות

 אפיק

יבש

3555
 הזנה תעלת-  פשחה

קנה/תמר
2E+056E+0517/03/2013160צוקים עינות

3555
 הזנה תעלת-  פשחה

קנה/תמר
2E+056E+0515/01/2013130צוקים עינות

2E+056E+0502/07/20131000צוקים עינותהמעיין בריכות תעלת-  פשחה3556

2E+056E+0509/04/20131200צוקים עינותהמעיין בריכות תעלת-  פשחה3556

2E+056E+0517/03/20131200צוקים עינותהמעיין בריכות תעלת-  פשחה3556

2E+056E+0515/01/2013650צוקים עינותהמעיין בריכות תעלת-  פשחה3556

2E+056E+0528/05/2013370צוקים עינותהמעיין בריכות תעלת-  פשחה3556

2E+056E+0515/09/20131000צוקים עינותהמעיין בריכות תעלת-  פשחה3556

2E+056E+0504/11/2013100צוקים עינותהמעיין בריכות תעלת-  פשחה3556

2E+056E+0518/06/20131301צוקים עינותהמעיין בריכות תעלת-  פשחה3556

2E+056E+0503/12/2013500צוקים עינותהמעיין בריכות תעלת-  פשחה3556
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