
 3102תוכנית ניטור שפכי תעשיה לשנת 
 עפ"י מגזרים ופרמטרים לדיגום. 3102לשנת  שפכי תעשיה ניטורתוכנית טבלה המסכמת את להלן  .0

 
  3102לשנת  תוכנית ניטור שפכי תעשיה – 0טבלה מס' 

  

 מגזר תעשייתי

 
מס' 

דיגומים 
מינימאליים 

 בשנה

 
 

 סוג דיגום

 

 פרמטרים לדיגום

 
סה"כ 
 מפעלים

מוסכים )מכונאות  0
 רכב(

, TSS ,COD ,BODערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות,  אקראי 2
 כלורידים

30 

 CODשמנים ושומנים,  אקראי 2 מסעדות  3
 BOD ,ערך הגבה ,TSSכלורידים, נתרן, דטרגנטים אניונים , 

32 

 CODשמנים ושומנים,  מורכב 2 אולמות אירועים 2
 BOD ,ערך הגבה ,TSSכלורידים, נתרן, דטרגנטים אניונים , 

2 

 
 
 
4 

מפעלי מזון 
 ומשקאות

, כלורידים, נתרן, TSS, ערך הגבה, COD ,BODשמנים ושומנים,  מורכב 4
 חנקן כללי, חנקן קילדל, זרחן כללי

23 

מפעלי מזון 
 ומשקאות

, כלורידים, נתרן, TSS, ערך הגבה, COD ,BODשמנים ושומנים,  מורכב 03
 כללי, חנקן קילדל, זרחן כללי, סולפידים, סולפאטיםחנקן 

0 

מפעלי ציפוי מתכות  5
 וטיפול פני שטח

, שמן מינרלי )במידה וקיים TSS ,COD ,BODסריקת מתכות כבדות,  מורכב 6
עיבוד שבבי(, ערך הגבה, כלורידים, סולפאט, סולפיד, כלל פחממנים 

 הלוגנים מומסים, דטרגנטים רכים

2 

 COD ,MTBE ,BTEX 2שמן מינרלי, ערך הגבה,  מורכב 2 דלקתחנות  6

 0 , ערך הגבה, כלורידים COD ,BOD ,TSSסריקת מתכות כבדות,  מורכב 6 בתי דפוס 7

 02, סריקת מתכות כבדות, כלוריד, ערך הגבה, שמנים BOD ,COD ,TSS מורכב 2ובתי  בתי אבות 8



 ושומנים חולים
ייצור  –בתי אריזה  9

 קרטון
 3 , נתרן, חנקן, נתרן, כלורידיםTSS, ערך הגבה, BOD ,COD אקראי 2

, כלורידים, נתרן, BOD ,COD ,TSSשמנים ושומנים, ערך הגבה,  אקראי 2 בתי מלון 01
 בורון, דטרגנטים אניונים

32 

משחטות, עיבוד  00
 דגים, עיבוד בשר

קילידל, זרחן , חנקן BOD ,COD ,TSSשמנים ושומנים, ערך הגבה,  מורכב 2
 כללי, כלורידים, נתרן, סולפיד, מוליכות חשמלית

2 

, TSSסריקת מתכות כבדות, סולפיד, סולפאט, כלוריד, ערך הגבה,  אקראי 2 עיבוד עורות 03
COD ,BOD 

0 

, כלוריד, נתרן, TSS, ערך הגבה, COD ,BODסריקת מתכות כבדות,  מורכב 6 מפעלי כימיה 02
DOX ,דטרגנטים אניוניים, חנקן כללי, חנקן קילידל, זרחן כללי ,

VOC, VOCs 

3 

 0 , כלורידים, נתרןCOD ,BOD ,TSSערך הגבה,  מורכב 6 מפעלי נייר 04

 054    סה"כ 



 

תוצג בטבלות הבאות  י פוטנציאל מזהם להרחבת תוכנית הניטורבעלרשימת בתי עסק  .3
 בסיווג עפ"י מגזר.

 

 .בעלי פוטנציאל מזהם רשימת מוסכי רכב     3.0
 

 רשימת מוסכי רכב בעלי פוטנציאל מזהם – 3טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

 -מוסך  40 הכדר         מוסך העוגן בע"מ 0
מכונאות 

 כללית
פחחות  -מוסך  44 הכדר         מוסך א.מ.צ בע"מ 3

 וצביעה
 -מוסך  02 פנקס דוד     מוסך "צמרת" 2

מכונאות 
 כללית

פחחות  -מוסך  03 הנגר         מוסך רינת בע"מ 4
 וצביעה

 -מוסך  43 פנקס דוד     אביבי עובדיה  5
מכונאות 

 כללית
 -מוסך   פנקס דוד     מוסך "מקסיקו" 6

מכונאות 
 כללית

 -מוסך  4 הנגר         דיזל השרון תעשיות 7
מכונאות 

 כללית
 -מוסך  4 הרכב         וןמוסך טובול את גרש 8

מכונאות 
 כללית

 -מוסך  3 האורג        מוסך הגורן 9
מכונאות 

 כללית
 -מוסך  4 שכטרמן       0446מוסך פאר נתניה  01

מכונאות 
 כללית

 -מוסך  2 הנגר         א.ש מוסך מעוז בע"מ 00
מכונאות 

 כללית
תיקון  -מוסך  4 פנקס דוד     אמפאר סוכניות רכב 03

אופנועים 
 וקטנועים

 -מוסך  2 השיש         מוסך נלו 02
מכונאות 

 כללית
 –מוסך  0   הרכבת מוסך אגד 04

מכונאות 
 כללית

 -מוסך  31 פנקס דוד     מוסך סגל את קאופמן  06
מכונאות 

 כללית
 -מוסך  03 שכטרמן מוסך ניסים ארביב 07



מכונאות 
 כללית

 -מוסך  8 שכטרמן מוסך קאיה 08
מכונאות 

 כללית
 -מוסך  36 שכטרמן  מוסך עוזי 09

מכונאות 
 כללית

 -מוסך  32 שכטרמן מוסך טאובר 31
מכונאות 

 כללית
 -מוסך  08 שכטרמן מאי מוטו 30

מכונאות 
 כללית

 

 

 רשימת מסעדות בעלי פוטנציאל מזהם.      3.3

 רשימת מסעדות בעלי פוטנציאל מזהם – 2טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

 מסעדה 6 הגביש   סלקום ישראל בע"מ 0
 מסעדה 2 ג.ישראל   ארקפה  ישראל בעמ 3

 מסעדה 3 ג.ישראל   אווזי נתניה בע"מ 2

 מסעדה  גבורי ישראל נתניה בע''ם-סושי 4

 מסעדה 06 קבוץ גלויות  מכללת נתניה 5

 מסעדה 4 הגביש   קיקה ישראל בע"מ 6

 מסעדה 3 ג.ישראל   ספגטים  7

 מסעדה 03 הבונים   ברדו בית קפה ומאפה 8

 מסעדה  ג.ישראל   בע"מ 0448קופי ברייק  9

 מסעדה 1 המחשב עב בשר 01

 מסעדה 7 גיבורי ישראל פומודורו 00

 מסעדה 17 גיבורי ישראל מרפי'ס 03

 מסעדה 17 גיבורי ישראל  קיוטו 02

 מסעדה 17 גיבורי ישראל  רובינשטיין קצבים 04

 מסעדה 2 גד מכנס אלפינה 05

 מסעדה  חוף פולג במבו וילג' 06

 מסעדה  א.ת. פולג  מנטינה 07

 מסעדה  א.ת. פולג אבו סעיד 08

 מסעדה 5 גיבורי ישראל  ג'פניקה 09

 מסעדה 7 גיבורי ישראל  ג'קו מאכלי ים 31

 מסעדה 1 הרצל  לונדון רסטו קפה 30

 מסעדה 19 שטמפפר סימאקי סושי 33

 מסעדה 7 גיבורי ישראל קרם קפה 32

 מסעדה 4 רזיאל  סקואלה ארט 34

 מסעדה 5 כיכר העצמאות פיצה האט 35



36 
 שניצל באני

שכטרמן פינת 
 הפלדה

 מסעדה 

 מסעדה 04 שכטרמן החן שבשניצל 37 

 

 

 רשימת בתי אירועים בעלי פוטנציאל מזהם.       3.2

 רשימת בתי אירועים בעלי פוטנציאל מזהם – 4טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

 אולם אירועים 6 דרך דגניה   ארמונות כינור דוד בע 1
 אולם אירועים 12 פנקס דוד   אולמי שמפיין מונה לי 2
 אולם אירועים 1 המייסדים   ארועיםגלמור אולם  3
 אולם אירועים  פנקס דוד   ארמונות השרון בע"מ 4

 אולם אירועים 26 פנקס דוד   שאפו אירועים בע"מ 5

גני הים התיכון מלון  6
 מלון כרמל כרמל בע"מ

 אולם אירועים 

7 
 חב' מנדין בע"מ

מלון החוף הירוק    
 נתניה

 אולם אירועים 

 

 בעלי פוטנציאל מזהם. ומשקאות מפעלי מזוןרשימת       3.4

 בעלי פוטנציאל מזהם ומשקאות רשימת מפעלי מזון – 5טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

0 
 הכדר  א.י.ש.דמקה בע"מ

מאפיה  33
 וקודיטוריה

3 
 אורט   א.נ.א עוגיות מובחרות

מאפיה  01
 וקודיטוריה

2 
 אחד העם  יצור ושיווק מאפה-אבא

מאפיה  0
 וקודיטוריה

 מאפיה  נתניה  3111שיאים   אשל לחמים בע"מ 4
5 

 פנקס דוד   לי מאפים בע"מ-בא
מאפיה  8

 וקודיטוריה
6 

 נתניה  3111שיאים   בית עוגיות מרוקאיות
מאפיה  08

 וקודיטוריה
7 

 הבונים   ברדו בית קפה ומאפה
מאפיה  03

 וקודיטוריה
 מזון 4 האורזים   דמוב יורי ונטליה 8
זטלאי)קפה ונציה(  9

 ספיר   שמעון ואסתר
4 

 מזון
01 

 חיזוקים מן הטבע בע''מ
 01/יח'4הצורן  

 כניסה א נתניה
4 

 מזון
 מזון 5 הרצל   טוני אייס בע"מ 00
 טחנת קמח  שכטרמן     טחנות קמח שטיבל נתני 03
 מזון 3 ג.ישראל  טיב טעם הכרמל נתניה 02
 מזון 38 השיש   מזרחי קייטרינג-ישי 04
 מאפיה 34 הבונים   מאסטר מאפים בע"מ 05



 מזון 06 קבוץ גלויות   מכללת נתניה 06
 מאפיה 8 8/02שוהם   מלך הפיתות בע"מ 07
 מזון 04 התרופה   מרסי אריאלה 08
 מזון 30 המסגר   משביע תעשיות מזון לת 09
 מזון  יד חרוצים    נ.ג.ניהול מסעדות בע"מ 31
30 

 ג.ישראל   סקרלט מנעמים בע"מ
מאפיה  21

 וקודיטוריה
 מזון 0 הרצל   ק.מ.י קומפלקס מזון 33
קואופ ישראל רשת  32

 הרב הרצוג   סופרמרקטים בע"מ
32 

 מזון
 מזון 2 אריה רגב   קוסקוס מזון בע"מ 34
 מזון 2 ג.ישראל   בע"מ 0448קופי ברייק  35
 קייטרינג 06 שכטרמן   קייטרינג כפיר  בע"מ 36
 מזון 0 המחקר   רמי לוי שיווק ה. שקמה 37
 מאפיה 34 הבונים   ש.י.מאפים בע"מ 38
-שופרסל בע"מ 39

 ג.ישראל   יוניברסק
3 

 מזון
-שופרסל בע"מ 21

 המלאכה   יוניברסק
23 

 מזון
20 

 הפלדה ריאו
יצור גלידות  36

 וקרמבו
 קייטרינג 38 השיש מזוןגוון תעשיות  23
 קונדיטוריה 01 אורט א.נ.א שיווק מוצרי מזון 22
24 

 פנקס אלמי

בצקים  08
וממולאים, 

 קייטרינג
25 

 המלאכה קפולסקי
מאפיה  21

 וקונדיטוריה
 

 דיגומים בשנה( 03רשימת מפעלי מזון ומשקאות בעלי פוטנציאל מזהם )  – 6טבלה מס' 

 
בית  מהות מספר רחוב שם בית העסק 

 העסק
 טמפו 0

  
 

 מזון ומשקאות
 

 רשימת בתי עסק לעיבוד וציפוי מתכות בעלי פוטנציאל מזהם.  3.5

 רשימת בתי עסק לעיבוד וציפוי מתכות בעלי פוטנציאל מזהם – 7טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

 צינומטל בע"מ 0
 

 שכטרמן  
 

34 
 עיבוד מתכות

 ייצור מצברים 33 שכטרמן  שנפ 3
 עיבוד מתכות 8 הפלדה אורדן 2

 

 רשימת תחנות דלק בעלי פוטנציאל מזהם.   3.6



 רשימת תחנות דלק בעלי פוטנציאל מזהם – 8טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

 תחנת דלק 2 ג.ישראל  חב' הדלק הישרא -דלק  0
דלק מנטה קמעונות  3

 גבורי ישראל  בע"מ
3 

 תחנת דלק
 תחנת דלק  מפגש אמיתי     מאיר אמיתי דלק סונול 2
 תחנת דלק  נורדאו     מימון רפאל וגאולה 4
 תחנת דלק 6 הגביש   סונול ישראל בע"מ 5
 תחנת דלק  צומת השרון  סונול ישראל בע"מ 6
 תחנת דלק 48 הרצל   פז חב נפט בעמ 7

 
 
 

 

 מזהם.רשימת בתי דפוס בעלי פוטנציאל     3.7
 

 רשימת בתי דפוס בעלי פוטנציאל מזהם – 9טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

פקרד דפוס -היולט 0
 מתעשייתי בע"

 

בית דפוס  3     צורןה
 תעשייתי

 

 רשימת בתי אבות בעלי פוטנציאל מזהם.  3.8

 רשימת בתי אבות בעלי פוטנציאל מזהם – 01טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

 בית אבות 31 שד` ניצה   בית יפה לגיל הזהב 0
מרכז גריאטרי מלבן  3

 רמז  דורה
 בית אבות 2

 בית אבות  ס. תפארת בנים בית יערי תפארת בנים 2

 בית אבות  רבי עקיבא שפע חיים 4

 בית אבות  ביה"ח לניאדו בית אברהם 5

 אבותבית  40 שלמה המלך בית עמי 6

 בית אבות 2 רמז בית רפאל / אלמוג 7

 בית אבות 42 דיזינגוף  גרינשטיין 8

 בית אבות 30 רשל"צ  גני אסתר 9

 בית אבות 01 מנדלה  לב גנים 01

 בית אבות 2 פתח תקווה  נופי השרון 00

 בית אבות 31 השקד  דיור מוגן עין התכלת 03

 בית אבות 3 קלישר  בית הדרור 02

 בית אבות 33 הזמיר  בית הזמיר  04

 בית אבות 42 קלאוזנר  דיור מוגן קלאוזנר 05



   האר"י עמותת כפר עידוד 06

 בית חולים   בית חולים לניאדו 07

 

 רשימת בתי אריזה וייצור קרטון בעלי פוטנציאל מזהם.  3.9

 רשימת בתי אריזה וייצור קרטון בעלי פוטנציאל מזהם – 00טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב בית העסקשם  
 העסק

 בית אריזה 8 האורזים   מאי בע"מ -הרטמן  0
דרוט תעשיות בע"מ רוט  3

 ג.ישראל   ייצור קרטון
 בית אריזה 48

מיכלי טרי וול בעמ  2
אריזות קרטון ומיכלי 

 הפלדה     עץ

 בית אריזה 

 בית אריזה  הרכבת בית אריזה השרון 4

 בית אריזה  אורט בית אריזה פרי אור 5

 

 ימת בתי מלון בעלי פוטנציאל מזהם. רש  3.01

 בתי מלון בעלי פוטנציאל מזהםרשימת  – 03טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

0 
 ניצהשד`  מלון העונות

תעשיה  –מלון  1
 בהקצבה

גני הים התיכון מלון  3
 כרמל בע"מ

בית -מלון כרמל
 המלון    נתניה

 2מלון בתי  
 כוכבים

2 
 שד` ניצה   מלון גליל

תעשיה  21
 בהקצבה

( 3111א.ש.ל.ח. ) 4
 האגודה למען החייל

בית גולדמינץ    
 נתניה

 4בתי מלון  
 כוכבים

6 
 08מכנס גד   זיבוטל בע"מ

תעשיה  -מלון  08
 בהקצבה

7 
 המלך דוד   נתניה -מלון פרק 

תעשיה  -מלון  2
 בהקצבה

8 
 קרית צאנז    בע"ממלון קרית צאנז 

 3בתי מלון עד  
 כוכבים

9 
 מכנס גד   בוני חושן בעמ בלו וי

 2בתי מלון  33
 כוכבים

01 
 המעפילים  מלון גני שלמה המלך

 4בתי מלון  08
 כוכבים

מלון הנסיכה נתניה  00
 מכנס גד   בע"מ

 2בתי מלון  38
 כוכבים

מלון פאלאס נתניה  03
 מכנס גד   בע"מ

 2בתי מלון  22
 כוכבים

02 
 המלך דוד   קרן סגולה בע"מ

 2בתי מלון  4
 כוכבים

04 
 מכנס גד   מלון מרגוע א נתניה

תעשיה  -מלון  4
 בהקצבה

05 
 המעפילים   מלון גינות ים

תעשיה  -מלון  0
 בהקצבה



06 
 מכנס גד   מלון רזידנס ביץ

תעשיה  -מלון  06
 בהקצבה

ק.ע.ג.מ. מבנים  07
 קרליבך   ואחזקות בע"מ

 3בתי מלון עד  4
 כוכבים

 מלון  חוף פולג לונה ביץ בע"מ 08
09 

 מכנס גד   ירמי מלונות בע"מ
 4בתי מלון  00

 כוכבים
31 

 החוף הירוק    חב' מנדין בע"מ
בתי  -גינות  

 מלון
30 

 מכנס גד   ןהתיכו-מלון טיילת הים
 3בתי מלון  6

 כוכבים
33 

 בן עמי  מלון איילנד
 3מלון בתי  01

 כוכבים
32 

 שד' בן עמי  רמדה
 3בתי מלון  40

 כוכבים
  

 

 רשימת משחטות, בתי מטבחיים,  בתי עסק לעיבוד דגים בעלי פוטנציאל מזהם. 3.00

רשימת משחטות, בתי מטבחיים,  בתי עסק לעיבוד דגים בעלי פוטנציאל  – 02טבלה מס' 
 מזהם

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

 עיבוד דגים 32 הכדר פרודג 0
 עיבוד בשר 04 הבונים מעדני רובינשטיין 3
 עיבוד בשר 30   הפלדה הוד מעדן 2

 

 רשימת משחטות, בתי מטבחיים,  בתי עסק לעיבוד דגים בעלי פוטנציאל מזהם. 3.03

 מפעלי עיבוד עורות בעלי פוטנציאל מזהם – 04טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

 עיבוד עורות 32 הכדר הקלף פאר 0
 

 רשימת מפעלי כימיה ופארמצבטיקה בעלי פוטנציאל מזהם. 3.02

 מפעלי כימיה  – 05טבלה מס' 

מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

 פארמה 0 הפלדה פלנטקס 0
 פארמה 03 התרופה אביק 3

 

 רשימת מפעלי נייר בעלי פוטנציאל מזהם. 3.04

 מפעל לייצור נייר – 05טבלה מס' 



מהות בית  מספר רחוב שם בית העסק 
 העסק

 יצור נייר 21 גיבורי ישראל ישראפייפר 0
 


