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הערות

דיגום אחד לא התבצע- אין זרימה                    1            1                1לא            2            43אין צריכותחטףמסעדותקדימהקפה בונו1
דיגום אחד לא התבצע- אין זרימה                 -         -                2לא            2            43                  4,062חטףמפעלקדימהאיי.די.אי2
פעמיים לא הייתה גישה לשוחה                    1            1                1לא            2            44                  1,825חטףמפעלי מזוןקדימהרולדין3
פעם אחת לא היתה זרימה                 -         -                3לא            3            44                  4,500חטףתחנות תדלוקקדימהדלק פז קדימה4
מקדונלדס ירד מתכנית הניטור רק סונול                    2         -1לא            3            44אין צריכותחטףתחנות תדלוק ומסעדותכפר יונהסונול מבוא שומרון ומקדונדלס5
פעם אחת לא היתה זרימה                    3         -            -לא            3            44הכל תקין אין צריכותחטףתחנות תדלוקכפר יונהסדש כפר יונה6
                 -         -                4לא            4            44                  4,562חטףמפעלאבן יהודהארדע פלסט7
ללא זרימה                 -         -            -לא-            44אין צריכותחטףתחנות תדלוקתל יצחקדור אלון תל יצחק8
פעם אחת לא היתה זרימה1         -                2לא            3            44                  4,730חטףתחנות תדלוקתל מונדדור אלון תל מונד9

                    4         -            -לא            4            44אין צריכותחטףמסעדותאבן יהודהגני שרונים - פנימי10
3            1            -לא            4            44                  4,303חטףבתי חוליםאבן יהודהגני דראל - חיצוני11
פעמיים לא הייתה זרימה בשוחה                 -         -                2לא            2            44                  3,759חטףאולמות אירועיםאבן יהודהסיטרוס12
                    3         -                1לא            4            44אין צריכותחטףמפעלי מזוןאבן יהודהמשה קלופים13
                    21לא            3            44                  6,664חטףמסעדותאבן יהודהקניון שפונדר14
דיגום אחד לא התבצע- אין זרימה1         -                2לא            3            44                  4,745חטףאולמות אירועיםאבן יהודהעלמה אירועים15
דיגום אחד לא התבצע- אין זרימה                    1         -                2לא            3            44                  6,814חטףאולמות אירועיםתל יצחקתליה אירועים16
פעמיים לא הייתה זרימה בשוחה                    1         -                1לא            2            44                  1,357חטףמפעלאבן יהודהשפר תעשיות17
ללא זרימה                 -         -            -לא         -            22אין צריכותחטףמפעלי מזוןאבן יהודההקישים של שניר18
שני דיגומים לא התבצעו - בעיות בשוחה                 -         -            -לא         -            22אין צריכותחטףמסעדותאבן יהודהמסעדת גוטלה19
סירוב מבעל העסק                    1         -                1לא            2            44אין צריכותחטףתחנות תדלוקאבן יהודהדלק מרכז זקס20
סירוב מבעל העסק                 -         -                2לא            2            36544חטףמסעדותאבן יהודהמסעדת יונס21
סירוב מבעל העסק1            1                1לא            2            73044חטףאולמות אירועיםאבן יהודהמנגינות22


