
' מס

סידורי

שם 

מפעל
כתובת המפעל

מגזר תעשייתי לפי 

התוספת השלישית

אופן הדיגום 

(מורכב/חטף)

כמות 

שפכים /מים

שנתית

מספר 

בדיקות שנתי 

י "מתוכנן עפ

תכנית הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש הסכם 

להזרמת שפכים 

חריגים

לא/כן

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

חריגים

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר הדיגומים שלא 

אסורים )נמצאו חריגות 

(או חריגים

הערות

1

שופרסל 

דיל 

רמלוד

   -                           -                   1                      כן 1         4 2,093          חטףמפעלי מזון ומשקאותרמלה, קניון רמלוד

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

2

שופרסל 

דיל קניון 

עזריאלי

 , 1דוד רזיאל 

רמלה
לא4 587             חטףמפעלי מזון ומשקאות

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

3

שופרסל 

דיל 

היצירה

   -                           -                   1                      כן 1         4 1,767          חטףמפעלי מזון ומשקאותרמלה , 1היצירה 

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

4
- שבס 

איילון
 1                            -                     -                     לא 1         4 לא אותרחטףאחרס איילון"שב

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

5

- ס "שב

נווה 

תרצה

ת .ס איילון א"שב

רמלה
לא4 לא אותרחטףאחר

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

רוקחמן6

 8בעלי המלאכה 

' אזור התעשיה א

רמלה

   -                           -                   1                      לא 1         4 2,766          חטףמפעלי מזון ומשקאות

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

7

קפה 

קפה 

רמלוד

רמלה, 40הצופית 
, אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
לא4 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

8

קורין 

יגאל 

רמפלט

 אזור 8היצירה 

, רמלה', תעשיה א

7255604

מפעלי ציפוי מתכות 

וטיפול פני שטח
 1                            -                     -                     לא 1         6 5,658          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

ד.מ.צ9
ת ”אזוה, 2שלדג 

רמלה

מכונאות ) מוסכים 

ותחנות רחיצה  (רכב

בלא מחזור מים
 1                            -                     -                     לא 1         4 1,171          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

10

פרס 

רכב 

השפלה

רמלה, 6התקווה 

מכונאות ) מוסכים 

ותחנות רחיצה  (רכב

בלא מחזור מים
   -                         1                      -                     לא 1         4 1,408          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

פוליבה11

אזור , 1הר עצמון 

', התעשייה ב

672ד .רמלה ת

 1                            -                     -                     לא 1         4 31,459         חטףמפעלי מזון ומשקאות

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

12

עדן 

תעשיות 

חלווה

אזור , הרי הבשן

רמלה' תעשיה ב
   -                           -                     -                     לא   -        4 1,333          חטףמפעלי מזון ומשקאות

לא נדגם כי ביום 

הדיגום השביתו את 

. המפעל לניקיונות פסח

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

13
סלטי 

שמיר

 10רחוב העבודה 

' אזור תעשיה א

רמלה

   -                         1                    1                      לא 1         4 17,690         חטףמפעלי מזון ומשקאות

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

14
סופר 

יוחננוף

', אזור תעשייה א

.רמלה
   -                           -                   1                      לא 1         4 6,106          חטףמפעלי מזון ומשקאות

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

15

סונול 

' שד

6הרצל 

, 6שדרות הרצל 

רמלה
   -                           -                     -                     לא   -        4 לא אותרחטףתחנות תדלוק

לא נדגם כי השוחה 

.סתומה

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

16

סונול 

' שד

הרצל 

132

   -                           -                     -                     לא   -        4 לא אותרחטףתחנות תדלוקרמלה, 131שדרות הרצל 

לא נדגם כי לא הייתה 

.זרימה

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

17
משטרת 

ישראל

', אזור תעשיה א

רמלה
   -                           -                   1                      לא 1         4 4,340          חטףאחר

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

18

מרכז 

שירות 

איציק 

דיצר

אזור תעשיה 

 רמלה1סיקסק 

מכונאות ) מוסכים 

ותחנות רחיצה  (רכב

בלא מחזור מים
 1                            -                     -                     לא 1         13074חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

19
מסעדת 

סולטן

, 58הרצל ' שד

רמלה

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
לא2 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

20
מסעדת 

ליל'ח
 רמלה6יאן מסריק 

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
לא4 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

21
מנשה 

ברוך

אזור , 4היצירה 

רמלה ' תעשייה א

7255602

מפעלי ציפוי  (8)

מתכות וטיפול פני שטח
לא6 1,859          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

22

מטעמי 

שולחן 

ערוך

 רמלה 8היצירה 

72556: מיקוד

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
   -                         1                    1                      לא 1         4 712             חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

מטל אנוד23
אזור , 17היצירה 

רמלה' תעשיה א

מפעלי ציפוי  (8)

מתכות וטיפול פני שטח
   -                         1                    1                      לא 1         6 1,403          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

24

מוסך 

תעבורה 

שער 

מערבי

צפוני . ת. א4החזון 

 2036. ד.ת, רמלה

: מיקוד,    רמלה

7212001

מכונאות ) מוסכים 

ותחנות רחיצה  (רכב

בלא מחזור מים
   -                           -                   1                      לא 1         4 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

25

מוסך 

תעבורה 

שער 

מזרחי

צפוני . ת. א4החזון 

 2036. ד.ת, רמלה

: מיקוד,    רמלה

7212001

מכונאות ) מוסכים 

ותחנות רחיצה  (רכב

בלא מחזור מים
   -                         1                    1                      לא 1         4 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

26
מוסך 

פאנוס

 אזור 10היצירה 

רמלה', תעשייה א

מכונאות ) מוסכים 

ותחנות רחיצה  (רכב

בלא מחזור מים
 1                            -                     -                     לא 1         4 1,349          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

27
מונטה 

קרלו

, 13היצירה ' רח

רמלה

מפעלי מזון  (3)

ומשקאות
   -                         1                    1                      לא 1         4 6,600          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

28
דור אלון 

דוכיפת
   -                           -                   1                      לא 1         4 1,125          חטףתחנות תדלוק (11) רמלה1דוכיפת 

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

29
נרל 'ג

מילס

אזור , 2הפשוש 

רמלה' תעשייה א

מפעלי מזון  (3)

ומשקאות
   -                         1                    1                      כן 1         4 2,222          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

בית אגד30
תחנה מרכזית 

רמלה, אחיסמך

מכונאות ) מוסכים 

ותחנות רחיצה  (רכב

בלא מחזור מים
לא4 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

31
איסכור 

גילוון

' אזור תעשייה ב

 555ד .ת, רמלה

72104מיקוד 

מפעלי ציפוי  (8)

מתכות וטיפול פני שטח
 1                            -                     -                     לא 1         6 6,093          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

32
אולמי 

קליפסו

, 1קהילת דטרויט 

רמלה

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
לא4 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

33
אולמי 

לאונרדו

, 10היצירה ' רח

רמלה

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
   -                         1                    1                      לא 1         4 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

34
אולמי 

אשר

, 6קהילת דטרויט 

רמלה

,  אולמות אירועים

לא4 557             חטףקניונים, מסעדות

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

35
אולמי 

שנהב
גדרה, 9וייצמן 

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
לא4 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

36
אולמי 

אליסון

 אזור 21היצירה 

קומה ' תעשיה א

רמלה', ב

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
   -                         1                    1                      לא 1         4 1,291          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

37

וחיד 

רמלה 

מ"בע

רמלה, 13היצירה 

מכונאות ) מוסכים 

ותחנות רחיצה  (רכב

בלא מחזור מים
   -                         1                    1                      לא 1         4 3,340          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

38

קפה 

- קפה

עזריאלי 

1מפריד 

קניון , 1דוד רזיאל 

עזריאלי

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
חטף

 סגור לרגל 

שיפוצים
לא4

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

39

קפה 

- גרג

עזריאלי 

1מפריד 

קניון , 1דוד רזיאל 

עזריאלי

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
לא4 1,459          חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

40

- קה'צו

עזריאלי 

2מפריד 

קניון , 1דוד רזיאל 

עזריאלי

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
לא4 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

41

-מקדונלס

 עזריאלי 

2מפריד 

קניון , 1דוד רזיאל 

עזריאלי

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
לא4 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

42

- עגבנייה

עזריאלי 

2מפריד 

קניון , 1דוד רזיאל 

עזריאלי

,  אולמות אירועים

קניונים, מסעדות
לא4 לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

43

- קקאו

עזריאלי 

3מפריד 

קניון , 1דוד רזיאל 

עזריאלי

,  אולמות אירועים

לא4 לא אותרחטףקניונים, מסעדות

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

44
הר - דלק

עצמון

. ת.הר עצמון א

רמלה, נשר
לא4 30,797         חטףתחנות תדלוק (11)

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

45

בית 

חולים 

הרצפלד

לא4 לא אותרמורכבבתי חולים (18)גדרה, 1דרך ארץ 

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

כצט נוביס46
קריית , 10פקר 

מלאכי

קוסמטיקה  (17)

ותמרוקיה
110לא61לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

47

כצט 

תעשיות 

כימיה

קריית , 3הקידמה 

מלאכי

: מפעלי כימיה (16)

ייצור , פרמצבטיקה

דבקים , כימיקלים

, דטרגנטים, וצבעים

100לא520061מורכב

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

רפמן שי48
קריית , 8פקר 

מלאכי

מפעלי מזון  (3)

ומשקאות
לא4לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

49

פקר 

גלוון 

ופרופילים

קריית , 12פקר 

מלאכי

מפעלי ציפוי  (8)

000לא60לא אותרחטףמתכות וטיפול פני שטח

לא הייתה - לא נדגם 

התאגיד סיים . זרימה

את ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

50
פקר 

אפוקול

קריית , 12פקר 

מלאכי

מפעלי ציפוי  (8)

מתכות וטיפול פני שטח
100לא71לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

51
פקר 

אפוקול

, 30החרושת 

קריית מלאכי

מפעלי ציפוי  (8)

000לא157160חטףמתכות וטיפול פני שטח

לא הייתה - לא נדגם 

התאגיד סיים . זרימה

את ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

52
פ .א.א

מבחר

, 30החרושת 

קריית מלאכי

מפעלי ציפוי  (8)

מתכות וטיפול פני שטח
110לא157161חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

53
פ .א.א

מבחר

, 15המלאכה 

קריית מלאכי

,  אולמות אירועים

לא19614חטףקניונים, מסעדות

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

54
חטיפי 

אלקיים

קריית , 4המלאכה 

מלאכי

מפעלי מזון  (3)

000לא664540חטףומשקאות

התאגיד . סירוב דיגום

סיים את ההתקשרות 

עם המעבדה בחודש 

ולא ביצע , 2018מרץ 

ניטור שפכים עד סוף 

.השנה

55
טחינה 

זהב

, 21החרושת 

קריית מלאכי

מפעלי מזון  (3)

ומשקאות
110לא170541חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

טבעי נטו56
חלוצי התעשייה 

קריית מלאכי, 26

מפעלי מזון  (3)

000לא476340חטףומשקאות

. עסק סגור- לא נדגם 

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

57
טיבון ויל 

ויליגר- 

, 14החרושת 

קריית מלאכי

מפעלי מזון  (3)

ומשקאות
100כן14683841חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

58
חברת 

הארגז

 1רחוב הארגז 

פארק . ת.א

. ד.ת, תימורים

,  קרית מלאכי275

8310102: מיקוד

מפעלי ציפוי  (8)

מתכות וטיפול פני שטח
100לא1243961חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

59
מזרע 

מדיקל

קריית , 7העמל 

מלאכי

: מפעלי כימיה (16)

ייצור , פרמצבטיקה

דבקים , כימיקלים

, דטרגנטים, וצבעים

חומרי , ממיסים

, פטרוכימיה, הדברה

פלסטיק

לא11936חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

60

תחנת 

-דלק פז 

 גדרה

מנחם בגין ' רח

גדרה לפני היציאה 

 , 3933לכביש 

גדרה

לא41824חטףתחנות תדלוק (11)

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

פלקטקס61
 קרית 37החרושת 

8305903מלאכי 

טקסטיל כולל  (6)

הלבנה או צביעה
לא04חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

62

מעדני 

טיב 

השדה

, 19החרושת 

קריית מלאכי

– מפעל תעשייתי  (4)

000לא612240חטףמזון

. לא נדגם עסק נסגר

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

63
קייטרינג 

אביה
לא2לא אותרחטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

יינות ביתן64
 10יוסף קלוזנר 

רמלה

מפעלי מזון  (3)

ומשקאות
לא5172חטף

התאגיד סיים את 

ההתקשרות עם 

המעבדה בחודש מרץ 

ולא ביצע ניטור , 2018

.שפכים עד סוף השנה

27531023137      331,199כ"סה



מגזר תעשייתישם מפעל'מס
שפכים /כמות מים

שנתית
CODTSS

חנקן 

קילדל
CODTSSזרחן

חנקן 

קילדל
זרחן

   1,010   800                 2,093מפעלי מזון ומשקאותשופרסל דיל רמלוד1

                    587מפעלי מזון ומשקאותשופרסל דיל קניון עזריאלי2

   3,370   800                 1,767מפעלי מזון ומשקאותשופרסל דיל היצירה3

לא אותראחראיילון- שבס 4

לא אותראחרנווה תרצה- ס "שב5

    5,960   9,550   400   800                 2,766מפעלי מזון ומשקאותרוקחמן6

לא אותרקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםקפה קפה רמלוד7

                 5,658מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחקורין יגאל רמפלט8

       284   400                 1,171ותחנות רחיצה בלא מחזור מים (מכונאות רכב) מוסכים ד.מ.צ9

                 1,408ותחנות רחיצה בלא מחזור מים (מכונאות רכב) מוסכים פרס רכב השפלה10

               31,459מפעלי מזון ומשקאותפוליבה11

                 1,333מפעלי מזון ומשקאותעדן תעשיות חלווה12

   2,800   800               17,690מפעלי מזון ומשקאותסלטי שמיר13

       764   1,229   400   800                 6,106מפעלי מזון ומשקאותסופר יוחננוף14

לא אותרתחנות תדלוק6הרצל ' סונול שד15

לא אותרתחנות תדלוק132הרצל ' סונול שד16

   102       767   2,660     50   400   800                 4,340אחרמשטרת ישראל17

                 1,307ותחנות רחיצה בלא מחזור מים (מכונאות רכב) מוסכים מרכז שירות איציק דיצר18

לא אותרקניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםמסעדת סולטן19

לא אותרקניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםליל'מסעדת ח20

                 1,859מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח (8)מנשה ברוך21

    2,688   1,800   400   800                    712קניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםמטעמי שולחן ערוך22

   133    1,271     15   400                 1,403מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח (8)מטל אנוד23

     30       660     15   400לא אותרותחנות רחיצה בלא מחזור מים (מכונאות רכב) מוסכים מוסך תעבורה שער מערבי24

     20    1,164     15   400לא אותרותחנות רחיצה בלא מחזור מים (מכונאות רכב) מוסכים מוסך תעבורה שער מזרחי25
1349ותחנות רחיצה בלא מחזור מים (מכונאות רכב) מוסכים מוסך פאנוס26

66008003200מפעלי מזון ומשקאות (3)מונטה קרלו27

11258004160תחנות תדלוק (11)דור אלון דוכיפת28

22221526.2מפעלי מזון ומשקאות (3)נרל מילס'ג29

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי 

(ערך\ ל "מג)הסכם 

(ערך\ ל "מג)ממוצע ריכוזים בפועל 



לא אותרותחנות רחיצה בלא מחזור מים (מכונאות רכב) מוסכים בית אגד30

6093מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח (8)איסכור גילוון31

לא אותרקניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםאולמי קליפסו32

8002045לא אותרקניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםאולמי לאונרדו33

557קניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםאולמי אשר34

לא אותרקניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםאולמי שנהב35

12918003020קניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםאולמי אליסון36

334040015135223.3ותחנות רחיצה בלא מחזור מים (מכונאות רכב) מוסכים מ"וחיד רמלה בע37

סגור לרגל שיפוציםקניונים, מסעדות,  אולמות אירועים 1עזריאלי מפריד - קפה קפה38

1459קניונים, מסעדות,  אולמות אירועים 1עזריאלי מפריד - קפה גרג39

לא אותרקניונים, מסעדות,  אולמות אירועים 2עזריאלי מפריד - קה'צו40

לא אותרקניונים, מסעדות,  אולמות אירועים 2עזריאלי מפריד - מקדונלס41

לא אותרקניונים, מסעדות,  אולמות אירועים 2עזריאלי מפריד - עגבנייה42

לא אותרקניונים, מסעדות,  אולמות אירועים 3עזריאלי מפריד - קקאו43

30797תחנות תדלוק (11)הר עצמון- דלק44

לא אותרבתי חולים (18)בית חולים הרצפלד45

80040050360544260לא אותרקוסמטיקה ותמרוקיה (17)כצט נוביס46

פלסטיק, פטרוכימיה, חומרי הדברה, ממיסים, דטרגנטים, דבקים וצבעים, ייצור כימיקלים, פרמצבטיקה: מפעלי כימיה (16)כצט תעשיות כימיה47 52008001215

לא אותרמפעלי מזון ומשקאות (3)רפמן שי48

לא אותרמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח (8)פקר גלוון ופרופילים49

157180040015131089481.8מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח (8)פקר אפוקול50

1961קניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםפ מבחר.א.א51

6645מפעלי מזון ומשקאות (3)חטיפי אלקיים52

170580040050155025105121674מפעלי מזון ומשקאות (3)טחינה זהב53

4763מפעלי מזון ומשקאות (3)טבעי נטו54

14683880040050490077876מפעלי מזון ומשקאות (3)ויליגר- טיבון ויל 55

124398001147מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח (8)חברת הארגז56

פלסטיק, פטרוכימיה, חומרי הדברה, ממיסים, דטרגנטים, דבקים וצבעים, ייצור כימיקלים, פרמצבטיקה: מפעלי כימיה (16)מזרע מדיקל57 1193

4182תחנות תדלוק (11)גדרה - תחנת דלק פז 58

0טקסטיל כולל הלבנה או צביעה (6)פלקטקס59

6122מזון– מפעל תעשייתי  (4)מעדני טיב השדה60

לא אותר0קייטרינג אביה61

517מפעלי מזון ומשקאות (3)יינות ביתן62

                     2,680כ"סה



מס

'
הפרמטר החורגתאריך הדיגוםצריכת מים לדיגוםמגזר תעשייתישם מפעל

פרס רכב השפלה10
ותחנות רחיצה  (מכונאות רכב) מוסכים 

140803/01/2018PHבלא מחזור מים

סולפיד מומס1769008/02/2018מפעלי מזון ומשקאותסלטי שמיר13

קניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםמטעמי שולחן ערוך22

71203/01/2018PH

קניונים, מסעדות, אולמות אירועיםמטעמי שולחן ערוך23

שמנים ושומנים71203/01/2018

אלומיניום140315/02/2018מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח (8)מטל אנוד24

מוסך תעבורה שער מזרחי26
ותחנות רחיצה  (מכונאות רכב) מוסכים 

נחושת15/02/2018לא אותרבלא מחזור מים

מוסך תעבורה שער מזרחי27
ותחנות רחיצה  (מכונאות רכב) מוסכים 

אבץ15/02/2018לא אותרבלא מחזור מים

שמנים ושומנים660014/01/2018מפעלי מזון ומשקאות (3)מונטה קרלו29

222214/02/2018PHמפעלי מזון ומשקאות (3)נרל מילס'ג31

קניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםאולמי לאונרדו35

14/01/2018PHלא אותר

קניונים, מסעדות,  אולמות אירועיםאולמי אליסון38

129114/02/2018PH

מ"וחיד רמלה בע39
ותחנות רחיצה  (מכונאות רכב) מוסכים 

אלומיניום334014/02/2018בלא מחזור מים

מ"וחיד רמלה בע40
ותחנות רחיצה  (מכונאות רכב) מוסכים 

נחושת334114/02/2018בלא מחזור מים

מ"וחיד רמלה בע41
ותחנות רחיצה  (מכונאות רכב) מוסכים 

אבץ334114/02/2018בלא מחזור מים

אבץ11/02/2018לא אותרקוסמטיקה ותמרוקיה (17)כצט נוביס50

אבץ157111/02/2018מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח (8)פקר אפוקול54

170511/02/2018PHמפעלי מזון ומשקאות (3)טחינה זהב57

                45,336כ"סה



ערך נמדד

5.25

1.2

5.44

1800

489

1.21

3.01

275

10.1

12.3

4.9

39.8

1.61

4.5

78.7

6.23

5.02


