
אופן הדיגום מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישיתכתובת המפעלשם מפעלמס' סידורי
(חטף/מורכב)

כמות 
מים/שפכים 

שנתית

מספר בדיקות 
שנתי מתוכנן 
עפ"י תכנית 

הדיגום

מספר בדיקות 
בפועל

האם יש הסכם 
להזרמת שפכים 

חריגים
כן/לא

מספר דיגומים 
שנמצאו שפכים 

חריגים

מספק דיגומים 
שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר הדיגומים 
שלא נמצאו חריגות 
(אסורים או חריגים)

הערות

בוצעו 4 ניסיונות - רכב עומד על השוחה. 1לא5125.641חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםאשקלון - מערביבראסרי מרין בע"מ-מתחם המרינה1

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב  2 3לא7007.743חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםאשקלון - מערביגאטוס על המים - שחר ירון יזמות ושיוק בע"מ מתחם המרינה2
הנחיית משבר הקורונה.

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב  3לא24585.343חטףבתי מלוןאשקלון - מערביגולדן טאוור הוטל בע"מ3
הנחיית משבר הקורונה.

 3 1לא13995.1428644חטףמפעלי מזון ומשקאותנתיבות - בעלי המלאכהגלידות קולורדו בע"מ - משנית4

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב  2 1לא5139.243חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםנתיבות - בעלי המלאכהגן הפקאן א.ד.ארועים5
הנחיית משבר הקורונה.

לא נדגם, המלון סגורלא7931.73076940חטףבתי מלוןאשקלון - מערביגני דן בע"מ6

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב  1 2לא386248.214343חטףבתי מלוןאשקלון - מערביהאגודה למען החייל בישראל (ע.ר) (כפר הנופש)7
הנחיית משבר הקורונה.

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב  3 3לא7931.743חטףמפעלי מזון ומשקאותנתיבות - בעלי המלאכההגביע מוצרי וופל 8
הנחיית משבר הקורונה.

 3 1לא10818.644מורכבבתי חוליםאשקלון - מערביהמרכז הרפואי ברזילי אשקלון-מזרח9
 3 1לא10818.644מורכבבתי חוליםאשקלון - מערביהמרכז הרפואי ברזילי אשקלון-מערב10

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב  2 1לא8514.92857143חטףבתי מלוןאשקלון - מערביהרלינגטון אשקלון11
הנחיית משבר הקורונה.

 4לא9977.01444חטףמפעלי מזון ומשקאותפארק נ.ע.מחסלט עלי קטיף בע"מ12
רכב חוסם את השוחה 1לא9224.07142941חטףמפעלי כימיהאשקלון- א.ת דרומי טל אור אקולוגיה בע"מ13

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב  3 3לא10818.643חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםנתיבות - בעלי המלאכהטעם העמק- י.ש נתיבות ראשי14
הנחיית משבר הקורונה.

21לא5686.743חטףמוסכים אשקלון - א.ת צפונימוסך מילניום - מ.א.ש.ר.הובלות בע"מ15 התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב  
הנחיית משבר הקורונה.

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב 3לא48486.643חטףבתי מלוןאשקלון - מערבימלון לאונרדו- מלונות הברון בנימין בע"מ16
הנחיית משבר הקורונה.

1לא125.142857141חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםאשקלון - מערבימסעדת ניסו הדייג מתחם המרינה17  1 נדגם רק פעם אחת, אין זרימה 
נדגם רק פעם אחת, אין זרימה מנתית מהתקן טיפול1לא81420.141חטףמפעל תעשייתי מזון אשקלון- א.ת דרומי סולבר מוצרי חלבון-ראשית פנימית18

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב 3לא17016.343חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםאשקלון - א.ת צפוניסילבר גני דיקלה בע"מ19
הנחיית משבר הקורונה.

4לא5606.444חטףמפעלי מזון ומשקאותאשקלון- א.ת דרומי עדן קינוחים20
11לא125.1441חטףמוסכים נתיבות - בעלי המלאכהעינב שירותים ולוגיסטיקה21 נדגם פעם אחת, סתימה בתעלות ניקוז, אין זרימה 

3לא5102.743חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםאשקלון - מערביצוללי הדרום סקובר מתחם המרינה22  2 התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב  
הנחיית משבר הקורונה.

2לא5971.442חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםאשקלון - א.ת צפונירפאלי-אולמי הברון-וגנ הבר23  2 נדגם רק פעמיים, רכב חוסם את השוחה 
4לא16208.744חטףמפעלי מזון ומשקאותאשקלון- א.ת דרומי אלסקה שפע בע"מ (גלידות)24  4  
21לא190378264.344חטףאחראשקלון- א.ת דרומי דוראד אנרגיה25  2
1לא1207144חטףציפוי מתכות עיבוד שבביאשקלון- א.ת דרומי דיטרון תעשיות בע"מ26  3

2לא7110.243חטףמפעלי מזון ומשקאותאשקלון - א.ת צפונימאפיית אורן משי בע"מ27  2 התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב 1 
הנחיית משבר הקורונה.

1לא922421חטףמפעלי כימיהפארק נ.ע.ממובילאק פתרונות אריזה מתקדמים נ.ע.מ-חביות28 נדגם פעם אחת, תדירות קורונה1 
1לא922421חטףמפעלי כימיהפארק נ.ע.ממובילאק פתרונות אריזה מתקדמים נ.ע.מ-ניפוח פלסטיק29 נדגם פעם אחת, תדירות קורונה 

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב 3לא1480.843חטףמוסכים אשקלון - א.ת צפונימוסכי סייד אשקלון בעמ-פאיז מנופים והידראוליקה בע"מ30
הנחיית משבר הקורונה.

3לא5686.743חטףמפעלי מזון ומשקאותפארק נ.ע.ממעדנות שדרות-נעם בע"מ31 התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב 2 
הנחיית משבר הקורונה.

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב 3לא42826.643חטףמפעלי מזון ומשקאותאשקלון- א.ת דרומי סודה סטרים תעשיות בע"מ32
הנחיית משבר הקורונה.

31לא10767543חטףמשחטותאשקלון- א.ת דרומי עוף הארץ-משחטת הדס יסכה-פנימי33 התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב  
הנחיית משבר הקורונה.

2לא237228.144חטףמפעלי מזון ומשקאותאשקלון- א.ת דרומי ענבי ציון משקאות קלים (1981) בע"מ-חיצוני ראשית34  2

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב 12לא22778.443חטףציפוי מתכות עיבוד שבביאשקלון - א.ת צפוניעשות אשקלון תעשיות בע"מ-ראשית פנימי35
הנחיית משבר הקורונה.

לא נדגם, המלון סגורלא1900640חטףבתי מלוןאשקלון - מערביאגמים נופש אשקלון  בע"מ36
42לא41931.244חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםאשקלון - א.ת צפוניאולמי הברון-וגנ הבר37

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב 32לא18124.843חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםאשקלון - א.ת צפוניאמיליה יצור מזון בע"מ38
הנחיית משבר הקורונה.

התאגיד החליט לבצע 5 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב 55לא386248.2165חטףמפעלי מזון ומשקאותפארק נ.ע.מהחברה המרכזית למשקאות קלים -טרה- פנימי39
הנחיית משבר הקורונה.

התאגיד החליט לבצע 3 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב 31לא7227043חטףמפעלי כימיהאשקלון- א.ת דרומי י.שיאון חומרי ניקוי וחיטוי-משנית40
הנחיית משבר הקורונה.

6לא13940.666חטףציפוי מתכותאשקלון- א.ת דרומי יד פז פקר גלוון ראשית41
42לא8514.92857144חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםנתיבות - בעלי המלאכהמ. יוחננוף ובניו(1988) בע"מ42
331לא8462.744חטףאולמות ארועים,מסעדות, קניוניםפארק נ.ע.ממגה אור רמי לוי43
15לא44915.666חטףמפעלי כימיהאשקלון- א.ת דרומי צח שרפון - מוצרי שרף בע"מ-ראשית פנימית44
13לא9898844חטףבתי מלוןאשקלון - א.ת צפונישירות בתי הסוהר-כלא שקמה-ראשית45

התאגיד החליט לבצע 7 דיגומים בלבד בשנת 2021, עקב 314לא1201885.8187חטףמפעלי מזון ומשקאותאשקלון- א.ת דרומי מבשלות בירה ישראל בע"מ-קרלסברג-פנימי-ראשית46
הנחיית משבר הקורונה.

22לא48486.644חטףמפעלי מזון ומשקאותנתיבות - בעלי המלאכהמשק ויילר בע"מ47



ערך נמדד הפרמטר החורג תאריך הדיגום צריכת מים לדיגום מגזר תעשייתי שם מפעל
מס

'

812 שמנים ושומנים 22/04/2021 161 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים גאטוס על המים - שחר ירון יזמות ושיוק בע"מ מתחם המרינה 1

4.37 PH 16/06/2021 444 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים גאטוס על המים - שחר ירון יזמות ושיוק בע"מ מתחם המרינה 2

4.9 PH 17/06/2021 929 מפעלי מזון ומשקאות הגביע מוצרי וופל  3

1333 שמנים ושומנים 17/06/2021 929 מפעלי מזון ומשקאות הגביע מוצרי וופל  4

4.86 PH 15/07/2021 929 מפעלי מזון ומשקאות הגביע מוצרי וופל  5

4.3 PH 09/11/2021 1,610 מפעלי מזון ומשקאות הגביע מוצרי וופל  6

10.09 PH 07/10/2021 6,551 בתי מלון הרלינגטון אשקלון 7

541 נתרן 07/10/2021 6,551 בתי מלון הרלינגטון אשקלון 8

5.2 PH 25/04/2021 101.13 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים טעם העמק- י.ש נתיבות ראשי 9

1635 שמנים ושומנים 25/04/2021 101.13 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים טעם העמק- י.ש נתיבות ראשי 10

346 נתרן 25/04/2021 101.13 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים טעם העמק- י.ש נתיבות ראשי 11

5.15 PH 10/08/2021 236.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים טעם העמק- י.ש נתיבות ראשי 12

338 נתרן 10/08/2021 236.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים טעם העמק- י.ש נתיבות ראשי 13

497 כלוריד 10/08/2021 236.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים טעם העמק- י.ש נתיבות ראשי 14

3.98 PH 09/12/2021 106.51 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים טעם העמק- י.ש נתיבות ראשי 15

1207 כלוריד 09/12/2021 106.51 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים טעם העמק- י.ש נתיבות ראשי 16

640 נתרן 09/12/2021 106.51 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים טעם העמק- י.ש נתיבות ראשי 17

49 שמן מינרלי 07/07/2021
153

מוסכים  מוסך מילניום - מ.א.ש.ר.הובלות בע"מ 18

0.203 מוליבידן 07/07/2021
153

מוסכים  מוסך מילניום - מ.א.ש.ר.הובלות בע"מ 19

858 נתרן 07/07/2021
153

מוסכים  מוסך מילניום - מ.א.ש.ר.הובלות בע"מ 20

498 שמנים ושומנים 16/06/2021 251 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מסעדת ניסו הדייג מתחם המרינה 21

64 vss/tss 10/08/2021 מוסכים  עינב שירותים ולוגיסטיקה 22

32.4

0.961 ליתיום 10/08/2021
32.4

מוסכים  עינב שירותים ולוגיסטיקה 23

101 שמן מינרלי 10/08/2021 מוסכים  עינב שירותים ולוגיסטיקה 24

32.4

391 נתרן 10/08/2021 מוסכים  עינב שירותים ולוגיסטיקה 25

32.4

583 נתרן 16/06/2021 2.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים צוללי הדרום סקובר מתחם המרינה 26

411 שמנים ושומנים 16/06/2021 2.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים צוללי הדרום סקובר מתחם המרינה 27

1059 כלוריד 16/06/2021 2.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים צוללי הדרום סקובר מתחם המרינה 28

363 שמנים ושומנים 05/08/2021 57.96 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים צוללי הדרום סקובר מתחם המרינה 29

283 שמנים ושומנים 10/05/2021 224.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים רפאלי-אולמי הברון-וגנ הבר 30

5.7 PH 10/05/2021 224.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים רפאלי-אולמי הברון-וגנ הבר 31

5 PH 04/07/2021 468.07 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים רפאלי-אולמי הברון-וגנ הבר 32

1910 כלוריד 08/03/2021 188 מפעלי מזון ומשקאות אלסקה שפע בע"מ (גלידות) 33

472 כלוריד 09/05/2021 795 מפעלי מזון ומשקאות אלסקה שפע בע"מ (גלידות) 34

423 שמנים ושומנים 02/09/2021 1334 מפעלי מזון ומשקאות אלסקה שפע בע"מ (גלידות) 35

4314 כלוריד 01/11/2021 1102 מפעלי מזון ומשקאות אלסקה שפע בע"מ (גלידות) 36

3035 שמן מינרלי 01/11/2021 103323 אחר דוראד אנרגיה 37

29.6 cod/bod 01/11/2021 103323 אחר דוראד אנרגיה 38

4.14 אבץ 01/11/2021 103323 אחר דוראד אנרגיה 39

65.2 טמפ' 01/11/2021 103323 אחר דוראד אנרגיה 40

4.5 PH 07/07/2021 1564 מפעלי מזון ומשקאות מאפיית אורן משי בע"מ 41

515 כלוריד 25/04/2021 1204.6 מפעלי מזון ומשקאות מעדנות שדרות-נעם בע"מ 42

321 נתרן 25/04/2021 1204.6 מפעלי מזון ומשקאות מעדנות שדרות-נעם בע"מ 43

688 נתרן 09/11/2021 1625 מפעלי מזון ומשקאות מעדנות שדרות-נעם בע"מ 44

1441 כלוריד 09/11/2021 1625 מפעלי מזון ומשקאות מעדנות שדרות-נעם בע"מ 45

1.7 סולפיד מומס 01/11/2021 12224 משחטות עוף הארץ-משחטת הדס יסכה-פנימי 46

5.65 PH 10/05/2021 220.68 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי הברון-וגנ הבר 47

903 כלוריד 10/05/2021 220.68 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי הברון-וגנ הבר 48

620 שמנים ושומנים 10/05/2021 220.68 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי הברון-וגנ הבר 49

647 נתרן 10/05/2021 220.68 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי הברון-וגנ הבר 50

5.27 PH 08/06/2021 224.5 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אולמי הברון-וגנ הבר 51

613 שמנים ושומנים 22/04/2021 703.9 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אמיליה יצור מזון בע"מ 52

701 כלוריד 08/06/2021 626.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אמיליה יצור מזון בע"מ 53

408 נתרן 08/06/2021 626.1 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים אמיליה יצור מזון בע"מ 54

292 נתרן 21/02/2021 131458 מפעלי מזון ומשקאות החברה המרכזית למשקאות קלים -טרה- פנימי 55

431 כלוריד 21/02/2021 131458 מפעלי מזון ומשקאות החברה המרכזית למשקאות קלים -טרה- פנימי 56

310 נתרן 25/04/2021 125571 מפעלי מזון ומשקאות החברה המרכזית למשקאות קלים -טרה- פנימי 57

302 נתרן 17/06/2021 125571 מפעלי מזון ומשקאות החברה המרכזית למשקאות קלים -טרה- פנימי 58

691 כלוריד 10/08/2021 138190 מפעלי מזון ומשקאות החברה המרכזית למשקאות קלים -טרה- פנימי 59

342 נתרן 10/08/2021 138190 מפעלי מזון ומשקאות החברה המרכזית למשקאות קלים -טרה- פנימי 60

293 נתרן 17/10/2021 135734 מפעלי מזון ומשקאות החברה המרכזית למשקאות קלים -טרה- פנימי 61

4.8 cod/bod 08/12/2021 1236.57 מפעלי כימיה י.שיאון חומרי ניקוי וחיטוי-משנית 62

244 דגרנטים אוניונים 08/12/2021 1236.57 מפעלי כימיה י.שיאון חומרי ניקוי וחיטוי-משנית 63

5.53 PH 17/06/2021 533 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מ. יוחננוף ובניו(1988) בע"מ 64

5.88 PH 10/08/2021 556 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מ. יוחננוף ובניו(1988) בע"מ 65

264 נתרן 10/08/2021 556 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מ. יוחננוף ובניו(1988) בע"מ 66

5.19 PH 25/04/2021 398 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מגה אור רמי לוי 67

4.5 PH 17/06/2021 398 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מגה אור רמי לוי 68

612 כלוריד 10/08/2021 313 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מגה אור רמי לוי 69

504 נתרן 10/08/2021 313 אולמות ארועים,מסעדות, קניונים מגה אור רמי לוי 69

231 נתרן 21/02/2021 30060 מפעלי מזון ומשקאות מבשלות בירה ישראל בע"מ-קרלסברג-פנימי-ראשית 70



מגזר תעשייתישם מפעל'מס

כמות מים/שפכים 

CODTSSשנתית

חנקן 

CODTSSזרחןקילדל

חנקן 

זרחןקילדל

82        5125.68004005015523אולמות ארועים,מסעדות, קניוניםבראסרי מרין בע"מ-מתחם המרינה1

        807     280040050155,380      אטוס על המים - שחר ירון יזמות ושיוק בע"מ מתחם המרי  אולמות ארועים,מסעדות, קניונים           7007.7 

71        24585.38004005015353בתי מלוןגולדן טאוור הוטל בע"מ3

152        100        13995.142868004005015646מפעלי מזון ומשקאותגלידות קולורדו בע"מ - משנית4

        122        5139.28004005015640אולמות ארועים,מסעדות, קניוניםגן הפקאן א.ד.ארועים5

7931.7307698004005015בתי מלוןגני דן בע"מ6

        163        386248.21438004005015995בתי מלוןהאגודה למען החייל בישראל (ע.ר) (כפר הנופש)7

15        155     5,121   7931.7800400501517,178מפעלי מזון ומשקאותהגביע מוצרי וופל 8

6        177        10818.68004005015744בתי חוליםהמרכז הרפואי ברזילי אשקלון-מזרח9

7        150        10818.68004005015738בתי חוליםהמרכז הרפואי ברזילי אשקלון-מערב10

22        8514.9285718004005015245בתי מלוןהרלינגטון אשקלון11

356        395     9977.01480040050151,311מפעלי מזון ומשקאותחסלט עלי קטיף בע"מ12

6310        593        9224.0714298004005015858מפעלי כימיהטל אור אקולוגיה בע"מ13

     1,152     10818.680040050155,735אולמות ארועים,מסעדות, קניוניםטעם העמק- י.ש נתיבות ראשי14

5686.78004005015מוסכים מוסך מילניום - מ.א.ש.ר.הובלות בע"מ15
343.333332.33333

48486.68004005015בתי מלוןמלון לאונרדו- מלונות הברון בנימין בע"מ16
660.333385

125.14285718004005015אולמות ארועים,מסעדות, קניוניםמסעדת ניסו הדייג מתחם המרינה17
3055760

81420.18004005015מפעל תעשייתי מזון סולבר מוצרי חלבון-ראשית פנימית18
105800.274

17016.38004005015אולמות ארועים,מסעדות, קניוניםסילבר גני דיקלה בע"מ19

554.3333157.6667

5606.48004005015מפעלי מזון ומשקאותעדן קינוחים20
3712

125.148004005015מוסכים עינב שירותים ולוגיסטיקה21
96872.4

5102.78004005015אולמות ארועים,מסעדות, קניוניםצוללי הדרום סקובר מתחם המרינה22
2985686

5971.48004005015אולמות ארועים,מסעדות, קניוניםרפאלי-אולמי הברון-וגנ הבר23
2185449.5

16208.78004005015מפעלי מזון ומשקאותאלסקה שפע בע"מ (גלידות)24
5683.75516.25322.102

190378264.38004005015אחרדוראד אנרגיה25
79346.75379.5406.12

120718004005015ציפוי מתכות עיבוד שבבידיטרון תעשיות בע"מ26
476.5137.54.185

7110.28004005015מפעלי מזון ומשקאותמאפיית אורן משי בע"מ27
1535.333198.666730.666673.733333

92248004005015מפעלי כימיהמובילאק פתרונות אריזה מתקדמים נ.ע.מ-חביות28
2320212820912.8

92248004005015מפעלי כימיהמובילאק פתרונות אריזה מתקדמים נ.ע.מ-ניפוח פלסטיק29
630342836.9

1480.88004005015מוסכים מוסכי סייד אשקלון בעמ-פאיז מנופים והידראוליקה בע"מ30
230.33331.380667

5686.78004005015מפעלי מזון ומשקאותמעדנות שדרות-נעם בע"מ31
1999.667272.33335616.7

42826.68004005015מפעלי מזון ומשקאותסודה סטרים תעשיות בע"מ32
86.3333335171.133333

1076758004005015משחטותעוף הארץ-משחטת הדס יסכה-פנימי33
1790.333559.3333106.666711.8

237228.18004005015מפעלי מזון ומשקאותענבי ציון משקאות קלים (1981) בע"מ-חיצוני ראשית34
858.7595191.616667

22778.48004005015ציפוי מתכות עיבוד שבביעשות אשקלון תעשיות בע"מ-ראשית פנימי35
537109.33337.433333

190068004005015בתי מלוןאגמים נופש אשקלון  בע"מ36

41931.28004005015אולמות ארועים,מסעדות, קניוניםאולמי הברון-וגנ הבר37
3247.5567

18124.88004005015אולמות ארועים,מסעדות, קניוניםאמיליה יצור מזון בע"מ38

2835570

386248.218004005015מפעלי מזון ומשקאותהחברה המרכזית למשקאות קלים -טרה- פנימי39
123.857.668.620.7

722708004005015מפעלי כימיהי.שיאון חומרי ניקוי וחיטוי-משנית40
1794.667983.333338.666674.066667

13940.68004005015ציפוי מתכותיד פז פקר גלוון ראשית41
85.6666726.833331.133333

8514.9285718004005015אולמות ארועים,מסעדות, קניוניםמ. יוחננוף ובניו(1988) בע"מ42
1940285.75

8462.78004005015אולמות ארועים,מסעדות, קניוניםמגה אור רמי לוי43
2526.25221

44915.68004005015מפעלי כימיהצח שרפון - מוצרי שרף בע"מ-ראשית פנימית44
329107.1667221.566667

989888004005015בתי מלוןשירות בתי הסוהר-כלא שקמה-ראשית45
648.5139.25

1201885.818004005015מפעלי מזון ומשקאותמבשלות בירה ישראל בע"מ-קרלסברג-פנימי-ראשית46
1032.714158.285724.714297.671429

48486.68004005015מפעלי מזון ומשקאותמשק ויילר בע"מ47
1912.5877.2571.333337.7325

ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם 

(מג"ל \ ערך)

ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל \ ערך)



כמות שם מפעלד"מס
שפכים /מים

שפכים 
אסורים

שפכים 
חריגים 

שפכים 
חריגים שלא 

סה"כ חיוב שנתי 
בגין שפכי מפעלים 

הערות

כמות מים 
שחוייבה

היקף החיוב 
₪השנתי 

כמות מים 
שחוייבה

היקף החיוב 
₪השנתי 

כמות מים 
שחוייבה

היקף החיוב 
₪השנתי 

1
בראסרי מרין בע"מ-

מתחם המרינה
לא חויב בגין חריגות במהלך השנה.5125.6

2

גאטוס על המים - שחר 

ירון יזמות ושיוק בע"מ 

מתחם המרינה

7007.7   579.20 3785.39  1,342.40 2552.556,338 

לא חויב בגין חריגות במהלך השנה.24585.3גולדן טאוור הוטל בע"מ3

4
גלידות קולורדו בע"מ -

משנית
13995.14286849 267 267 

 20.420 5139.2154גן הפקאן א.ד.ארועים5

מלון סגור-7931.730769גני דן בע"מ6

7

האגודה למען החייל 

בישראל (ע.ר) (כפר 

הנופש)

386248.2143     27,963 2,960 2,960 

 81,743 31,269 4,054        50,474         4,054     7931.7הגביע מוצרי וופל8

9
המרכז הרפואי ברזילי 

מזרח-אשקלון
10818.6     16,940 3735.823,736 

10
המרכז הרפואי ברזילי 

אשקלון-מערב
10818.6     17,017 4,005 4,005 

 5,982 5,982 5,083     8514.928571הרלינגטון אשקלון11

 9,764 9,764 20,299     9977.014חסלט עלי קטיף בע"מ12

 9224.071429283.6141.02141טל אור אקולוגיה בע"מ13

14
טעם העמק- י.ש 

נתיבות ראשי
10818.6        674 6,339 674 1,004 7,343 

15
מוסך מילניום - 

מ.א.ש.ר.הובלות בע"מ
5686.7

        115 1,043 

16
מלון לאונרדו- מלונות 

הברון בנימין בע"מ
לא חויב בגין חריגות במהלך השנה.-48486.6

17
מסעדת ניסו הדייג 

מתחם המרינה
125.1428571

        323 1458.67323603.74
2,062 

18
סולבר מוצרי חלבון-

ראשית פנימית
81420.1-

לא חויב בגין חריגות במהלך השנה.-17016.3סילבר גני דיקלה בע"מ19

לא חויב בגין חריגות במהלך השנה.-5606.4עדן קינוחים20

21
עינב שירותים 

ולוגיסטיקה
125.14

25.5128.6825.58.64
137 

22
צוללי הדרום סקובר 

מתחם המרינה
5102.7

56.81191 58.5171 
262 

23
רפאלי-אולמי הברון-וגנ 

הבר
5971.4

        688 655 688 660 

1,315 

24
אלסקה שפע בע"מ 

(גלידות)
16208.7

4296.713348.034296.78562.42
21,910 

190378264.3דוראד אנרגיה25
10332322883.9816877314517.86

37,402 

12071דיטרון תעשיות בע"מ26
404.2182.63

183 

7110.2מאפיית אורן משי בע"מ27
1192.87805.123872.11998.73

9,804 

28

מובילאק פתרונות 

אריזה מתקדמים נ.ע.מ-

חביות

9224

619617.4

617 

29

מובילאק פתרונות 

אריזה מתקדמים נ.ע.מ-

ניפוח פלסטיק

9224

2498.938.76

39 

30

מוסכי סייד אשקלון בעמ-

פאיז מנופים 

והידראוליקה בע"מ

לא חויב בגין חריגות במהלך השנה.-1480.8

31
נעם -מעדנות שדרות

מ"בע
5686.7

4533.124124.677183.982475.99
26,601 

32
סודה סטרים תעשיות 

בע"מ
42826.6-

33
עוף הארץ-משחטת 

הדס יסכה-פנימי
107675

8316.335103.2239738.359523.18
94,626 

34

ענבי ציון משקאות קלים 

(1981) בע"מ-חיצוני 

ראשית

237228.1

71754561.27

4,561 

35
עשות אשקלון תעשיות 

בע"מ-ראשית פנימי
22778.4

1510821.51
822 

36
אגמים נופש אשקלון  

בע"מ
מלון סגור-19006

41931.2אולמי הברון-וגנ הבר37
270.512462.46752.8211230.99

3,693 

18124.8אמיליה יצור מזון בע"מ38
993.25345.82159.73693.05

9,039 

39

החברה המרכזית 

למשקאות קלים -טרה- 

פנימי

386248.21

34547.5126499.56444458.511967.95

138,468 

40
י.שיאון חומרי ניקוי 

וחיטוי-משנית
72270

638.8945115.514189.195341.14
457 

-13940.6יד פז פקר גלוון ראשית41
לא חויב בגין חריגות במהלך השנה.

42
מ. יוחננוף ובניו(1988) 

בע"מ
8514.928571

2143.7947.49
947 

8462.7מגה אור רמי לוי43
605.74447.571156.71179.03

5,627 

44
צח שרפון - מוצרי שרף 

בע"מ-ראשית פנימית
44915.6-

לא חויב בגין חריגות במהלך השנה.

45
שירות בתי הסוהר-כלא 

שקמה-ראשית
98988

4703450.99
451 

46

מבשלות בירה ישראל 

בע"מ-קרלסברג-פנימי-

ראשית

1201885.81

119392.879257.39

79,257 

48486.6משק ויילר בע"מ47
12231.520794.13

20,794 

 סה"כ חיוב שנתי 

בגין שפכי 

מפעלים (לא כולל 

מע"מ)

581,373

 סה"כ חיוב שנתי 

בגין שפכי 

מפעלים (כולל 

מע"מ)

680,206.59
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