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 רשימת מפעלים מזהמים פוטנציאליים 

 

 בעלי פוטנציאל זיהום בתי חוליםרשימת  – 0טבלה 

 מהות עיסוק כתובת נכס שם עסק ס"דמ
צריכה מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגום

 38,472 בית חולים גריאטרי נתניה 22הנביאים  מלבן דורה 1
צח"כ, צח"ב, סריקת מתכות, 

 כלוריד, ערך הגבה,
 מורכב 3

 2,429 אותבתי חולים ומרפ רח' דברי חיים נתניה בית חולים לניאדו 2
צח"כ, צח"ב, סריקת מתכות, 

 כלוריד, ערך הגבה,
 אקראי 3
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 בעלי פוטנציאל זיהום בתי מלוןרשימת  – 4טבלה 

 מהות עיסוק כתובת נכס שם עסק מס"ד
צריכה מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

 31,658 בית מלון נתניה 1שד' ניצה  מלון עונות 1

ם ושומנים, ערך הגבה, מוצקים שמני
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3

2 
מגדלי סי  – מלון כרמל

 ניהול נתניה בע"מ

 2שד' עובד בן עמי 
 נתניה

 26,155 בית מלון

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 אניונים בורון, דטרגנטים
 מורכב 3

 מלון רמדה 3
, 41שד' עובד בן עמי 

 נתניה
 23,793 בית מלון

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3

 מלון איילנד 4
 11שד' עובד בן עמי 

 נתניה
 21,755 בית מלון

ם שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקי
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3

 21,304 בית מלון נתניה 18המעפילים  מלון גני שלמה המלך 5

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3
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 מהות עיסוק כתובת נכס שם עסק מס"ד
צריכה מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

 21,099 בית מלון נתניה 31שד' ניצה  מלון גליל 6

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3

 11,696 בית מלון נתניה 18מכנס גד  מלון רזידנס 7

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3

 11,304 בית מלון קרית צאנז   נתניה מלון קרית צאנז בע"מ 8

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3

 10,029 בית מלון נתניה, 7המלך דוד  נתניה -מלון פארק  9

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3

 7,749.6 בית מלון נתניה 37המלכים  מלון בלו ביי 10

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
ריד, נתרן, מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלו

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3
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 מהות עיסוק כתובת נכס שם עסק מס"ד
צריכה מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

 6,538 בית מלון נתניה 9מכנס גד  מלון מרגוע א נתניה 11

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
תרן, מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נ

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3

 4,561 בית מלון נתניה 16גד מכנס  מלון רזידנס ביץ 12

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3

 נתניה 11מכנס גד   ירמי מלונות בע"מ 13
 4בתי מלון 
 כוכבים

4,531 

ושומנים, ערך הגבה, מוצקים שמנים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3

 נתניה 2אוסישקין   מלון לאונרדו פלאזה 14
 2בתי מלון עד 

 כוכבים
3,334 

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 במורכ 3

 נתניה 4קרליבך   מלון מצפה ים 15
 2בתי מלון עד 

 כוכבים
3,300 

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3
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 מהות עיסוק כתובת נכס שם עסק מס"ד
צריכה מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 םהדיגו

 - בית מלון החוף הירוק מלון קיו 16

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 בורון, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3

 - בית מלון החוף הירוק מלון פארדיסו 17

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, כלוריד, נתרן, 

 אניוניםבורון, דטרגנטים 
 מורכב 3
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 בעלי פוטנציאל זיהום עיבוד דגיםמפעלי רשימת  – 3טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

 סוג הדיגום

 6,819 עיבוד דגים נתניה 13הפלדה  יינות ביתן בע"מ 1

ם שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקי
מרחפים, צח"כ, צח"ב, חנקן קלדהל, 

זרחן כללי, כלוריד, נתרן, סולפיד מומס, 
 מוליכות חשמלית

 אקראי 4

2 
 -שופרסל בע"מ

 יוניברסק
 6,788 עיבוד דגים נתניה 5גיבורי ישראל 

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, חנקן קלדהל, 

מס, זרחן כללי, כלוריד, נתרן, סולפיד מו
 מוליכות חשמלית

 אקראי 4

 1,866 עיבוד דגים נתניה 23הכדר  פרודג 3

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, חנקן קלדהל, 

זרחן כללי, כלוריד, נתרן, סולפיד מומס, 
 מוליכות חשמלית

 אקראי 4



11 

U:\avishagy\באתר לפירסום 4102 ניטור תוכנית\4102 ניטור תכנית\ניטור תכניות\תעשייתיים שפכים.doc 

 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 לדיגוםפרמטרים 

מס' דגימות 
 בשנה

 סוג הדיגום

 21הפלדה  הוד מעדן 4
ייצור מוצרי 

 בשר
1,316 

שמנים ושומנים, ערך הגבה, מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, חנקן קלדהל, 

זרחן כללי, כלוריד, נתרן, סולפיד מומס, 
 מוליכות חשמלית

 אקראי 4

 

 

 זיהום בעלי פוטנציאל בתי עסק לרחיצת מכוניותרשימת  – 2טבלה 

 פרמטרים לדיגום צריכת מים שנתית )מ"ק( מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד

מס' 
דגימות 

 בשנה

 סוג הדיגום

 3,154 רחיצת מכוניות נורדאו מימון רפאל וגאולה 1

דטרגנטים אניונים, 
דטרגנטים נוניונים, שמן 

 מינרלי
 אקראי 2
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 םפוטנציאל זיהו ותבעלתחנות דלק רשימת  – 5טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגום

1 
דלק מנטה קמעונות 

 בע"מ
 1,607 תחנת דלק , נתניה 5גיבורי ישראל 

שמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ, 

MTBE 
 אקראי 3

 1,393 תחנת דלק תחנת דלק סונול   נתניה סונול ישראל בע"מ 2
שמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ, 

MTBE 
 אקראי 3

 סונול ישראל בע"מ 3
ת.דלק צומת השרון   

 נתניה
 496 תחנת דלק

שמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ, 

MTBE 
 אקראי 3

 358 תחנת דלק נתניה 48הרצל  פז' חברת נפט בע"מ 4
שמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ, 

MTBE 
 אקראי 3

 אחב' הדלק הישר -דלק  5
 7/122גיבורי ישראל 
 נתניה

 238 תחנת דלק
שמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ, 

MTBE 
 אקראי 3

 206 תחנת דלק נתניה 6הגביש   סונול ישראל בע"מ 6
שמן מינרלי, ערך הגבה, צח"כ, 

MTBE 
 אקראי 3
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 פוטנציאל זיהום מכבסות בעלותרשימת  – 6טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
מים שנתית  צריכת

 )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

 סוג הדיגום

 מכבסת אור 1
  31ג.ישראל  
 נתניה

 3,521 מכבסה

כלוריד, נתרן, סולפיד מומס, ערך 
הגבה, דטרגנטים אניונים, 

 דטרגנטים נוניונים, מ"מ
 אקראי 3

 1,213 מכבסות נתניה 7הרצל   מילש תמרה 2

ערך כלוריד, נתרן, סולפיד מומס, 
הגבה, דטרגנטים אניונים, 

 דטרגנטים נוניונים, מ"מ
 אקראי 3

 מכבסת השרון 3
 6שער העמק  

 נתניה

מכבסת ניקוי 
 ייבש

993 

כלוריד, נתרן, סולפיד מומס, ערך 
הגבה, דטרגנטים אניונים, 

 דטרגנטים נוניונים, מ"מ
 אקראי 3

 מכבסת אדמרס 4
 26סמילנסקי 

 נתניה
 699 מכבסה

סולפיד מומס, ערך כלוריד, נתרן, 
הגבה, דטרגנטים אניונים, 

 דטרגנטים נוניונים, מ"מ
 אקראי 3
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 פוטנציאל זיהום מוסכים בעלירשימת  – 7טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

 סוג הדיגום

 5,347 מוסך נתניה 1הרכבת  מוסך אגד 1

הגבה, שמן מינרלי, סריקת ערך 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

2 
מוסכי שיא נתניה 

 בע"מ

האורג פינת רחוב 
 13פינקס 

 2,216 מוסך

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 1,152 מוסך נתניה 36פנקס דוד  דורון מוטורס 3

רך הגבה, שמן מינרלי, סריקת ע
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 מוסך העוגן בע"מ 4
 נתניה 39 -41 הכדר 

 13164ת.ד 
 984 מוסך

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 515 מוסך נתניה 12שכטרמן   מוסך ניסים ארביב 5

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 422 מוסך נתניה 4האורג   אריק וזוהר ברקוביץ ב 6

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3
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 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 
 (שנתית )מ"ק

 פרמטרים לדיגום
מס' דגימות 

 בשנה
 סוג הדיגום

 421 מוסך נתניה  9פנקס דוד   מוסך אמפר 7

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 414 מוסך נתניה 21פנקס דוד   מוסך ניסידן 8

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 ח"כ, צח"ב, כלורידצ
 אקראי 3

 404 מוסך נתניה 19המסגר  אמ קלאסמוסכי רכב  9

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 387 מוסך 28פנקס דוד  מוסך רכב נתניה 10

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

11 
 –שיא סוכנויות רכב 

 מוסך שיא מוטורס
 369 מוסך נתניה 9המסגר  

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 313 מוסך נתניה 17המלאכה   ח"ן א.ט.ש.ח שרותי רכ 12

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"ב, כלורידצח"כ, 
 אקראי 3
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 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

 סוג הדיגום

 308 מוסך נתניה 26הפלדה   מוסך מ.ס.א 13

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 258 מוסך נתניה 21אורט   שש איכויות בע"מ 14

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 227 מוסך נתניה 4הנגר   מוסך דיזל 15

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 225 מוסך נתניה 49הכדר   מומך א.מ.צ 16

ך הגבה, שמן מינרלי, סריקת ער
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 144 פחחות וצבע נתניה 33הכדר  מוסך שברון 17

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3

 נתניה 45הכדר   משה רבי מוסך 18
מכונאות 

 וצביעה
107 

שמן מינרלי, סריקת  ערך הגבה,
מתכות, מוצקים מרחפים, 

 צח"כ, צח"ב, כלוריד
 אקראי 3
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 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

 סוג הדיגום

 80 פחחות וצבע נתניה 15הכדר  מוסך תפארת 19

ערך הגבה, שמן מינרלי, סריקת 
ם, מתכות, מוצקים מרחפי
 צח"כ, צח"ב, כלוריד

 אקראי 3

 

 

 בעלי פוטנציאל זיהום בתי דפוסרשימת  – 1טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים שנתית 

 )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

 סוג הדיגום

 3,556 בית דפוס א' נתניה5הצורן  בית דפוס היולט פקרד 1

סריקת מתכות,  מוצקים 
צח"כ, צח"ב, ערך  מרחפים,

 הגבה
 אקראי 6

 416 בתי מלאכה נתניה 4וולפסון   הדפסות אקרמן 2

סריקת מתכות,  מוצקים 
מרחפים, צח"כ, צח"ב, ערך 

 הגבה
 אקראי 6
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 בעלי פוטנציאל זיהום עיבוד עורותרשימת מפעלי  – 9טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים שנתית 

 )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

 סוג הדיגום

1 
פאר הקלף 

 בע"מ
 נתניה 27הכדר  

מפעל עיבוד 
 עורות

646 

סריקת מתכות, סולפיד מומס, 
סולפאט, כלוריד, ערך הגבה, מוצקים 

 מרחפים, צח"כ, צח"ב
 אקראי 3

 

 

 בעלי פוטנציאל זיהום מפעלי מזון ומשקאותרשימת  – 01טבלה 

 מהות עיסוק עסק כתובת שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

 61,569 מזון ומשקאות 1היצירה  טמפו 1

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן כללי, 

 חנקן קלדהל, זרחן כללי, סולפיד, סולפאט
 מורכב 12

 22,425 יצור גלידות וקרמבו 28הפלדה  ריאו 2

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 מורכב 4



21 

U:\avishagy\באתר לפירסום 4102 ניטור תוכנית\4102 ניטור תכנית\ניטור תכניות\תעשייתיים שפכים.doc 

 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

3 
טיב טעם הכרמל 

 נתניה

, 3ראל גיבורי יש
 נתניה

 9,099 מזון

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

4 
 -שופרסל בע"מ 

 יוניברסק
 6,855 מזון גיבורי ישראל

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 לליקלדהל, זרחן כ
 אקראי 4

5 
קוסקוס מזון 

 בע"מ

 3אריה רגב  
 נתניה

מלאכה ותעשיה 
 זעירה

5,383 

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

6 
טחנות קמח 
 שטיבל נתני

  2שכטרמן  
 נתניה

 4,571 מזון

"כ, שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

 טוב טעם 7
 22שמואל הנציב 

 נתניה
 3,531 קונדיטוריה

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

 3,202 שיווק מזון 5בני גאון  עדן טבע מרקאט 8

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4
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 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

 קפולסקי 9
 31המאלכה 
 נתניה

 2,481 מאפיה וקונדיטוריה

נים, מוצקים מרחפים, צח"כ, שמנים ושומ
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 מורכב 4

10 
אשל לחמים 

 בע"מ

 19יד חרוצים  
 נתניה

 2,455 מאפייה

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

11 
 רמי לוי שיווק ה.

 שקמה
 2,178 מזון 1המחקר 

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

12 
בית עוגיות 
 מרוקאיות

 2111שיאים  
 נתניה

תעשיה מלאכה 
 וחנויות

2,141 

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
חנקן  צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן,

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

13 

א.נ.א יצור 
ושיווק מוצרי 

 חלב בע"מ

נתניה  11אורט 
 13152ת.ד 

 2,134 דברי מאפה ובצקים

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

14 
משביע תעשיות 

 מזון לת
 1,787 ןמזו נתניה 21המסגר  

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4
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 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

15 

מעדני אבי זוארץ 
גוון ) בע"מ

 (תעשיות מזון

 תניהנ 28השיש 

מזון מוכן להגשה 
מחוץ למקום הכנתו, 

 כריכים
1,635 

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

 קייטרינג כפיר 16
, 16שכטרמן 
 נתניה

 1,551 קייטריג

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
ד, נתרן, חנקן צח"ב , ערך הגבה, כלורי

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

 אלמי 17
 18פנקס דוד 
 נתניה

בצקים וממולאים, 
 קייטרינג

1,368 

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

 1,185 שיווק מזון נתניה 8המחשב  מגה 18

רחפים, צח"כ, שמנים ושומנים, מוצקים מ
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

19 
אטליז ציון 
 בוארון ובניו

 נתניה 1היהלום 
שיווק מזון ומשחטת 

 בשר
1,092 

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

 1,061 קונדיטוריה 31ינימין ב רוח מתוק 20

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4
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 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

 965 מאפייה נתניה 1אורט  מאפית שמש 21

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

 יורם סרוסי 22
 18דרך הרכבת 

 נתניה
 928 מעדניה

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

23 
מ תבורי בע"

 למשקאות

 11המרכבה  
 נתניה

ייצור משקאות 
 קלים

705 

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

 690 גלידה /בית קפה 5הרצל  טוני אייס בע"מ 24

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
, חנקן צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

 648 דיטוריהנומאפיה וק נתניה 2שי עגנון  מאפיית נתי 25

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

 631 מאפיה נתניה 7הבונים  ח.מ לחמים 26

, שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ
צח"ב , ערך הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן 

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4
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 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

 סקרלט מנעמים 27
, 31גיבורי ישראל 

 נתניה
 607 מזון

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
הגבה, כלוריד, נתרן, חנקן  צח"ב , ערך

 קלדהל, זרחן כללי
 אקראי 4

 

 

 בעלי פוטנציאל זיהום מפעלי עיבוד מתכותרשימת  – 00טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים שנתית 

 )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגום

 9,625 ייצור מצברים 22שכטרמן  שנפ 1

צקים מרחפים, צח"כ, צח"ב, סריקת מתכות, מו
שמן מינרלי, ערך הגבה, כלוריד, סולפאט, סולפיד 
מומס, כלל פחממנים הלוגנים מומסים, דטרגנטים 

 VOCאניונים, 

 מורכב 6

 9,349 יציקה 17הפלדה  אורדן 2

סריקת מתכות, מוצקים מרחפים, צח"כ, צח"ב, 
שמן מינרלי, ערך הגבה, כלוריד, סולפאט, סולפיד 

לל פחממנים הלוגנים מומסים, דטרגנטים מומס, כ

 VOCאניונים, 

 מורכב 6
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 בעלי פוטנציאל זיהום מפעלי כימיהרשימת  – 04טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

 סוג הדיגום

 7,266 בית אריזה דרך הרכבת בית אריזה השרון 1
מרחפים, צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, חנקן  מוצקים

 קלדהל, נתרן, כלוריד
 אקראי 3

2 
בית אריזה פרי 

 אור
 1,978 בית אריזה 4האורזים 

מוצקים מרחפים, צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, חנקן 
 קלדהל, נתרן, כלוריד

 אקראי 3

 ישראפייפר 3
גיבורי ישראל 

36 

ייצור מוצרי נייר 
 וקרטון

128,772 
ים מרחפים, צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, מוצק

 כלוריד, נתרן
 מורכב 6

4 
מאי  -הרטמן 

 בע"מ
 8האורזים 

ייצור מוצרי נייר 
 וקרטון

38,430 
מוצקים מרחפים, צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, חנקן 

 קלדהל, נתרן, כלוריד
 מורכב 3

5 
דרוט תעשיות 

 בע"מ רוט

  48ג.ישראל  
 נתניה

ייצור מוצרי נייר 
 וקרטון

1,979 
רחפים, צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, חנקן מוצקים מ

 קלדהל, נתרן, כלוריד
 אקראי 3

6 
מיכלי טרי וול 

 בע"מ
 13הפלדה 

ייצור מוצרי נייר 
 וקרטון

1451 
מוצקים מרחפים, צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, חנקן 

 קלדהל, נתרן, כלוריד
 אקראי 3

7 
 צבעים  אוניברקול

 בע"מ

 6המלאכה  
 נתניה

 4,935 ייצור צבעים ופלסטיק

סריקת מתכות,  מוצקים מרחפים, צח"כ, צח"ב, 

, דטרגנטים DOXערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 VOC, VOCsאניונים, חנקן קלדהל, זרחן כללי,  

 אקראי 6
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 12התרופה  אביק 8
מפעלי קוסמטיקה 

 ופרמצבטיקה
161,195 

סריקת מתכות,  מוצקים מרחפים, צח"כ, צח"ב, 

טרגנטים , דDOXערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 VOC, VOCsאניונים, חנקן קלדהל, זרחן כללי,  

 מורכב 6

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

 סוג הדיגום

 1הפלדה  פלנטקס 9
מפעלי קוסמטיקה 

 ופרמצבטיקה
95,160 

סריקת מתכות,  מוצקים מרחפים, צח"כ, צח"ב, 

, דטרגנטים DOXה, כלוריד, נתרן, ערך הגב

 VOC, VOCsאניונים, חנקן קלדהל, זרחן כללי,  

 מורכב 6

11 
מעבדות ד"ר רון 

 בע"מ

פארק שיאים  
 1בית  2111

 נתניה

מפעלי קוסמטיקה 
 ופרמצבטיקה

1,079 

סריקת מתכות,  מוצקים מרחפים, צח"כ, צח"ב, 

, דטרגנטים DOXערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 VOC, VOCsנקן קלדהל, זרחן כללי,  אניונים, ח

 אקראי 6

11 
דניה קוסמטיקס 

 בעמ
 נתניה 14הכדר  

מפעלי קוסמטיקה 
 ופרמצבטיקה

789 

סריקת מתכות,  מוצקים מרחפים, צח"כ, צח"ב, 

, דטרגנטים DOXערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 VOC, VOCsאניונים, חנקן קלדהל, זרחן כללי,  

 אקראי 6
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 בעלי פוטנציאל זיהום מפעלי חומרי בנייהשימת ר – 03טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים שנתית 

 )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

 4,014 ייצור חומרי בנייה 24שכטרמן  צינומטל 1
סריקת מתכות, צח"כ, צח"ב, 
 מ"מ, ערך הגבה, כלוריד, נתרן

 אקראי 2

 

 בעלי פוטנציאל זיהום קניוניםרשימת  – 02טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים 

 שנתית )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגום

 24,535 קניונים , נתניה61הרצל  קניון השרון 1

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, 
צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, 

 וניםנתרן, דטרגנטים אני
 מורכב 3

 12,920 קניונים , נתניה2בני ברמן  קניון עיר ימים 2

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, 
צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, 

 נתרן, דטרגנטים אניונים
 מורכב 3
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 4,881 קניונים , נתניה2הכדר  קניון הדרים 3

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, 
, צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד

 נתרן, דטרגנטים אניונים
 אקראי 3
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 פוטנציאל זיהום ותבעל מסעדות/בתי קפהרשימת  – 05טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים שנתית 

 )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

1 
סלקום ישראל 

 בע"מ

 2111שיאים  
 נתניה

 8,720 מסעדה

מרחפים, צח"כ, שמנים ושומנים, מוצקים 
צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

2 
ארקפה  ישראל 

 בעמ

 3גיבורי ישראל 
 נתניה

 8,696 מסעדה\בית קפה

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

 2,908 מסעדה 5גיבורי ישראל  ג'פניקה 3

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

 2,739 מסעדה 16קבוץ גלויות  מכללת נתניה 4

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

 2,454 מסעדה חוף פולג במבו וילג' 5

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

6 
רסטו  -לונדון קמי 
 קפה

 2,076 מסעדה/בית קפה נתניה 1הרצל 

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 דטרגנטים אניונים
 אקראי 3
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 מהות עיסוק כתובת עסק סקשם ע מס"ד
צריכת מים שנתית 

 )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

סוג 
 הדיגום

 מנטינה 7
 3גיבורי ישראל 

 נתניה
 1,708 מסעדה

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

8 
ברדו בית קפה 

 ומאפה
 1,539 בית קפה תניהנ 12הבונים  

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, צח"כ, 
צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, נתרן, 

 דטרגנטים אניונים
 אקראי 3
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 פוטנציאל זיהום ותבעל מסעדות/בתי קפהרשימת  – 06טבלה 

 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים שנתית 

 )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

 הדיגוםסוג 

1 
שאפו אירועים 

 בע"מ

נתניה  26פנקס דוד 
 4237726מיקוד: 

 4,247 אולם אירועים

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, 
צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, 

 נתרן, דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

2 
לה  \כינור דוד 

 בל
 3,492 אולם אירועים נתניה 6דרך דגניה 

ם, שמנים ושומנים, מוצקים מרחפי
צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, 

 נתרן, דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

 2,486 אולם אירועים נתניה 32הכדר  מקום בלבן 3

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, 
צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, 

 נתרן, דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

 שירת הים 4
החוף  3שולמית 

 הירוק
 1,614 אולם אירועים

ם ושומנים, מוצקים מרחפים, שמני
צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, 

 נתרן, דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

 אולם סילבר 5
 14פנקס דוד  
 נתניה

 1,554 אולם אירועים

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, 
צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, 

 נתרן, דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

6 

 -אולמי שוהם 
ין אולמי שמפי

 מונה לי

, 12פנקס דוד 
 נתניה

 1,546 אולם אירועים

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, 
צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, 

 נתרן, דטרגנטים אניונים
 אקראי 3
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 מהות עיסוק כתובת עסק שם עסק מס"ד
צריכת מים שנתית 

 )מ"ק(
 פרמטרים לדיגום

מס' דגימות 
 בשנה

 סוג הדיגום

 אולם אורבן 7
א.ת  11כה המלא

 פלוג
 1,478 אולם אירועים

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, 
צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, 

 נתרן, דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

 1,080 אולם אירועים נתניה 21הקדר  אולמי האחוזה 8

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, 
צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, 

 נתרן, דטרגנטים אניונים
 אקראי 3

 978 אולם אירועים , נתניה14שטמפפר  אולמי רון 9

שמנים ושומנים, מוצקים מרחפים, 
צח"כ, צח"ב, ערך הגבה, כלוריד, 

 נתרן, דטרגנטים אניונים
 אקראי 3
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 4102רשימת תחנות שאיבה לניטור בשנת  – 07טבלה 

 מס' דגימות בשנה פרמטרים לדיגום שם עסק מס"ד
סוג 

 הדיגום

1 
שאיבה תחנת 

 בית יצחק

, צח"כ, צח"ב, כלל מוצקים, ערך הגבה, שמן מינרלי, שמנים ושומנים, סריקת 551, מ"מ 115מ"מ 
מתכות, נתרן, כלוריד, בורון, דטרגנטים אניונים, דטרגנטים רכים, סולפאט, סולפיד מומס, מוליכות 

 ORP, חיידקים מאירים, UV, פנול, ציאניד, בליעת DOXחשמלית, 

 מורכב 12

 

 

 


