
תאריך דיגוםשם העסק

צריכת חמצן 
כימית 

 (COD)
2000

כלל 
מוצקים 
מרחפים
(TSS)
1000

חנקן קילדל
100

P -זרחן כ
חריגים / אסורים30

א--08/12/201314023ת.דלק פז צ. אשקלון -דרום
א--08/12/20137585ת.דלק התחיה
---08/12/20136520פז אקסודוס

ח+א--08/12/20133,155540עלי גפן אירועים (דיקלה)
---15/12/201320060ת.דלק פז צ. אשקלון - צפון

---15/12/201316018המלך שלמה
ח+א--15/12/20133,160395אולמי הברון
ח+א--15/12/20131,405105סילבר אירועים

ח+א17/12/201312,7602,000637.6חוד אסף מוליכי תבל
א--17/12/2013730350אולמי לוגסי

ח+א17/12/20134,8302,35019018.5ח.כהן בע"מ (היפר כהן)
ח--17/12/20131,110565גן הפקאן
ח+א--17/12/20132,110420פה פה חיי

-18/12/201311520210הדס יסכה בע"מ
-18/12/20131,0606591.6ענבי ציון

א18/12/201327090100.42שרמר תעשיות
א18/12/20135517500.6טל אור אקולוגיה (ביו פגמנט)

-24/12/2013715175483.4בית חולים ברזילי (מזרח)
ח24/12/2013380100554.2בית חולים ברזילי (מערב)
ח-24/12/201385551573ברכיה - מ"א חוף אשקלון

ח+א--24/12/2013295556ווש סנטר (שטיפת מכוניות)
ח+א--25/12/20132,7951,415גני דן
---25/12/2013405320איטונג

ח--20/01/20141160475גולד טאוור
ח22/01/20144990740590.29ד"ר בורשטיין
א+ח--23/01/2014705475יד פז פקר גלוון

א+ח--13/02/20141380285גני דן
ח--13/02/20141315470המלך שלמה
ח--13/02/20148401035מוסך מלניום
-17/02/201449528576.92ביו פגמנט



ח+א18/02/2014877525511397החלבן
א--13/03/2014620330יד פז פקר גלוון
א+ח--25/03/201463351640לב אשקלון

א+ח--27/03/20145485410סילבר ארועים
א+ח27/03/2014118021016832הדס יסכה

א+ח27/03/201420,72012655811א.כפיר גלידות אלסקה
---27/03/2014625355בית חולים ברזילי

---09/04/201437075דיטרון
א--09/04/2014580165מבקיעים - מ"א חוף אשקלון

ח09/04/2014670180595.3הדס יסכה
ח--10/04/20141800300הולידיי אין
ח--10/04/20141475285המלך שלמה
א+ח--24/04/20142235470אולמי הברון
ח24/04/20148054004סולבר

----24/04/201485תחנת דלק סונול (חמשק נכסים והשקעות)
ח+א24/04/20145375135017943החלבן

א--24/04/2014365255ש.אולמי לוגסי(1999
ח+א19/05/201410300480-6גלידות אריזונה 2008 (א.ת. דרומי)

א--19/05/2014540185יד פז - פקר גלוון
ח19/05/2014136013051215סודה קלאב

ח+א19/05/201414657510625.2פרבורגר אילן בע"מ
ח+א--22/05/201426102140ברכיה - מ"א חוף אשקלון

ח+א22/05/2014985175341.8דר' בורשטיין - מפעל לקוסמטיקה
---22/05/201426055הולידיי אין
ח--22/05/20142005135מוסך מילניום

ח+א26/05/201453151140776.5הגביע מוצרי וופל
ח+א--26/05/20142490555ח. כהן בעמ

---26/05/201414590חד אסף מוליכי ותבל 
ח+א--26/05/20141700240יוחננוף

ח+א--26/05/2014980200שלי זיזה שליס קפה
ח+א--29/05/2014910245בית חולים ברזילי מע'

-29/05/201476011500סולבר חצור
ח+א--11/06/201438425800א.כפיר גלידות אלסקה

ח11/06/2014875160676.2הדס יסכה
ח11/06/2014955245998.8סודה קלאב



ח+א--12/06/20141510280משטרת ישראל
ח+א--12/06/20142790265אולמי ארנה

ח--12/06/2014825115שרות בתי הסוהר
ח10/08/20143340800717.6מאפיית אורן משי

ח13/08/20141120505-10.2מבקיעים - מ"א חוף אשקלון
ח+א04/09/201450500-23775גלידות קולורדו
ח+א04/09/201412660842011317הגביע מוצרי וופל

ח+א04/09/2014957585529484החלבן
ח+א-04/09/201482535514חד אסף מוליכי ותבל 

ח+א--11/09/201439351085ד"ר בורשטיין
---11/09/2014195יעדים

ח14/09/2014552584011811גלידות אלסקה
ח+א14/09/2014340460557.22ביו פגמנט
א--14/09/2014-390מוסך מילניום

ח+א14/09/20141330608016פרבורגר אילן בע"מ
ח--18/09/2014248504970מלון גני שמשון
ח--18/09/20141740375אולמי הברון
ח+א18/09/2014334088511036.5אמיליה

--18/09/201420050גולד טאוור
ח+א--18/09/2014695120הולידיי אין
ח--21/09/20141490305גן פקאן
ח--21/09/20141625860קפה קמא
--21/09/201431555אולמי לוגסי

ח+א--28/09/20141715195האגודה למען החייל
ח+א--28/09/20145850300סילבר ארועים

ח--29/09/20141880135פפה חי
ח--23/10/20141350295מלון אגמים
ח+א--23/10/20143280650המלך שלמה

א--23/10/2014555240ברכיה - מ"א חוף אשקלון
ח+א--23/10/201441051270לב אשקלון
ח+א--23/10/2014-485מוסך סוזוקי
ח+א--23/10/20141645395קניון גירון 
--23/10/2014525305קניון חוצות

ח+א--23/10/20144925465מלון גני שמשון
א--29/10/2014745180בית חולים ברזילי



--29/10/201478565בית חולים ברזילי
--29/10/201463085הולידיי אין
---30/10/201413040דיטרון
ח+א--30/10/2014578615יד פז

ח+א--30/10/2014-6330מוסך רמ"ר
ח+א--06/11/2014725600יד פז

א06/11/201466580717.2הדס יסכה
ח+א--06/11/201436601085קניון גירון קפה ג'ו

ח--06/11/201425151200קניון חוצות
ח+א--19/11/201486002130מלון גני שמשון

-19/11/2014475190334.9מבקיעים - מ"א חוף אשקלון
-19/11/2014-230-1.04מוסך רמ"ר
א-55--19/11/2014הדס יסכה

ח+א--19/11/20143830360סילבר ארועים
---20/11/2014165105גן הפקאן

ח+א20/11/201411200215012820הגביע מוצרי וופל
ח20/11/20142150165415.5החלבן

ח+א--20/11/201497401885טעם העמק
ח+א---20/11/20141780קפה קמא
ח+א---20/11/2014850אולמי לוגסי

ח--20/11/20141525275שלי זיזה שליס קפה
---18/12/2014405ביו פגמנט
---18/12/201413015גולד טאוור
א--18/12/201415545דיטרון

ח18/12/2014173021014ד"ר בורשטיין
ח+א--18/12/20142155370האגודה למען החייל

ח+א--18/12/201463501775לב אשקלון
---18/12/2014-100יעדים

--24/12/2014440140גולד טאוור
---24/12/2014810400הולידיי אין
א24/12/201435565453הדס יסכה

ח+א--24/12/2014329002960קניון גירון קפה ג'ו
ח--25/12/2014795455מלון אגמים
ח+א25/12/20141985390232.26ד"ר בורשטיין

ח+א--25/12/20141780415חד אסף מוליכי ותבל 



ח+א--25/12/201461001565טעם העמק
ח+א--25/12/2014117080פליציה

ח--25/12/20141045200שלי זיזה שליס קפה
ח+א--21/01/201516551040יד פז

ח+א21/01/201514505259411.4הדס יסכה
ח--21/01/20151320630שרות בתי הסוהר

ח+א22/01/2015117510757623.8אמיליה
ח+א--22/01/20151180220הולידיי אין

ח+א22/01/2015283012308412מאפיית אורן משי
ח--22/01/2015-620מוסך מילניום
ח---22/01/2015965משטרת ישראל
ח--22/01/201563451975קניון חוצות
-17/02/2015485115232.4אמיליה
---18/02/20158510דיטרון

ח+א18/02/201542751320538הגביע מוצרי וופל
ח--18/02/20151000175הולידיי אין


