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תעשייתיי� חלוקה לסיווגי�ב רשימת מפעלי� בעלי פוטנציאל זיהו�. 1  
 

  בעלי פוטנציאל זיהו� ומשקאות רשימת מפעלי מזו� – 1טבלה   

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 61569 מזו� ומשקאות 1היצירה  טמפו 1
 TSS , pH, CODשמני� ושומני�, 

�, חנק� קלדהל, זרח� , כלוריד, נתר
 VSSכללי,  סולפיד מומס, 

 מורכב 12

 22425 יצור גלידות וקרמבו 28הפלדה  ריאו 2
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD קלדהל, כלורידי�, נתר�, חנק� 
 ,זרח כללי

 מורכב 4

 5383 מלאכה ותעשיה זעירה נתניה 3אריה רגב   קוסקוס מזו� בע"מ 3
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD קלדהל, כלורידי�, נתר�, חנק� 
 ,זרח כללי

 אקראי 4

 4571 מזו� נתניה  2שכטרמ�   טחנות קמח שטיבל  4
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD קלדהל, כלורידי�, נתר�, חנק� 
 ,זרח כללי

 אקראי 4

 2481 מאפיה וקונדיטוריה נתניה 30המאלכה  קפולסקי 5
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD , קלדהלכלורידי�, נתר�, חנק� 
 ,זרח כללי

 מורכב 4

 2455 מאפייה נתניה 19יד חרוצי�   אשל לחמי� בע"מ 6
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 ,זרח� כללי קלדהל

 אקראי 4

 2141 תעשיה מלאכה וחנויות נתניה 2000שיאי�   בית עוגיות מרוקאיות 7
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 ,זרח� כללי קלדהל

 אקראי 4
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8 
א.נ.א יצור ושיווק 
 מוצרי חלב בע"מ

 2134 דברי מאפה ובצקי� 13152נתניה ת.ד  10אורט 
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 ,זרח� כללי קלדהל

 אקראי 4

9 
משביע תעשיות מזו� 

 לת
 1787 מזו� נתניה 21המסגר  

 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 
COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,

 ,זרח� כללי קלדהל
 אקראי 4

10 
מעדני אבי זואר� בע"מ 

 (גוו� תעשיות מזו�)
מזו� מוכ� להגשה מחו$  נתניה 28השיש 

 1635 למקו� הכנתו, כריכי�
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 י,זרח� כלל קלדהל

 אקראי 4

 1551 קייטריג , נתניה16שכטרמ�  קייטרינג כפיר 11
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 ,זרח� כללי קלדהל

 אקראי 4

 1368 בצקי� וממולאי�, קייטרינג נתניה 18פנקס דוד  אלמי 12
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 לי,זרח� כל קלדהל

 אקראי 4

13 
אטליז ציו� בוארו� 

 1092 שיווק מזו� ומשחטת בשר נתניה 1היהלו�  ובניו
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 ,זרח� כללי קלדהל

 אקראי 4

 1061 קונדיטוריה 31בינימי�  רוח מתוק 14
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 רח� כללי,ז קלדהל

 אקראי 4

 965 מאפייה נתניה 1אורט  מאפית שמש 15
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 ,זרח� כללי קלדהל

 אקראי 4
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 690 גלידה \בית קפה 5הרצל  טוני אייס בע"מ 16
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 ,זרח� כללי קלדהל

 אקראי 4

 648 מאפיה וקטנדיטוריה נתניה 2שי עגנו�  מאפיית נתי 17
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 ,זרח� כללי קלדהל

 אקראי 4

18  � 631 מאפיה נתניה 7הבוני�  ח.מ לחמי
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 ,זרח� כללי קלדהל

 אקראי 4

 8,696 מסעדה\בית קפה נתניה 3גיבורי ישראל  ל בעמישראארקפה  19
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 ,זרח� כללי קלדהל

 אקראי 4

 607 מזו� , נתניה30גיבורי ישראל  סקרלט מנעמי� 20
 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 

COD כלורידי�, נתר�, חנק� ,
 ,זרח� כללי קלדהל

 אקראי 4
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  בעלי פוטנציאל זיהו� רשימת מפעלי כימיה – 2טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

1 
אוניברקול צבעי� 

 בע"מ
  8161, ת.ד 6המלאכה 

 נתניה
 4,935 ייצור צבעי� ופלסטיק

, שמ� COD, סריקת מתכות כבדות
  pH, VSS, TSSי, מינרל

פחמימני� הלוגני� מומסי� 
)DOX זרח� כללי, קלדהל), חנק� ,

סריקה דו שנתית כמותית של 
VOC ו)S-VOC� ,  כלורידי

 אקראי 6

 22התרופה  אביק 2
מפעלי קוסמטיקה 

 161,195 ופרמצבטיקה

, שמ� CODסריקת מתכות כבדות, 
  pH, VSS, TSSמינרלי, 

פחמימני� הלוגני� מומסי� 
)DOX זרח� כללי, קלדהל), חנק� ,

סריקה דו שנתית כמותית של 
VOC ו)S-VOC� ,  כלורידי

 מורכב 6

 1הפלדה  פלנטקס 3
מפעלי קוסמטיקה 

 95,160 ופרמצבטיקה

, שמ� CODסריקת מתכות כבדות, 
  pH, VSS, TSSמינרלי, 

פחמימני� הלוגני� מומסי� 
)DOX זרח� כללי, קלדהל), חנק� ,

תית של סריקה דו שנתית כמו
VOC ו)S-VOC� ,  כלורידי

 מורכב 6
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  רשימת מפעלי חומרי בנייה בעלי פוטנציאל זיהו� – 3טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 4,014 ייצור חומרי בנייה 24שכטרמ�  צינומטל 1
,   BOD ,CODסריקת מתכות, 

pH  ,TSS כלוריד, נתר� 
 אקראי 4

  
  
  

  רשימת ביתי חולי� בעל פוטנציאל זיהו� – 4טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

בי"ח לניאדו רח' דברי חיי�  בית חולי� לניאדו 1
 נתניה

 2,429 בתי חולי� ומרפאות

VSS, TSS , BOD, COD ,
מתכות כבדות, כלורידי�,  סריקת

pHכמותית של  דו שנתית , סריקה
VOC ו)S-VOCדטרגנטי� , 

 אקראי 4

2 
 לשיקו� מרכז דורות

  גריאטריה
 38472 בית חולים גריאטרי  נתניה 22הנביאים 

VSS, TSS , BOD, COD ,
מתכות כבדות, כלורידי�,  סריקת

pH 
 אקראי 4
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  רשימת מפעלי ציפוי מתכת וטיפול פני שטח בעלי פוטנציאל זיהו� – 5טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 גו�פרמטרי� לדי שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 9,625 ייצור מצברי� 22שכטרמ�  שנפ 1

 , CODסריקת מתכות כבדות, 
VSS, TSS  , שמ� מינרלי ,pH ,

 VOCשנתית כמותית של (סריקה דו
, כלורידי�, סולפאט, S-VOC(ו

 DOX  ,סולפיד מומס

 מורכב 6

  
  
  

  בעלות פוטנציאל זיהו� תחנות תדלוקרשימת  – 6טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

1 
חברת הדלק  (דלק 

 תהישראלי
 1,607 תחנת דלק , נתניה 5גיבורי ישראל 

, MTBE, COD ,pHשמ� מינרלי, 
  שנתית כמותית של ( סריקה חד

VOC ו)S-VOC 
 אקראי 4

 סונול ישראל בע"מ 2
א' כביש החו, 4דר+ הרכבת 

 1,393 תחנת דלק מחל  נתניה
, MTBE, COD, pHשמ� מינרלי, 
  שנתית כמותית של ( סריקה חד

VOC ו)S-VOC 
 אקראי 4

 358 תחנת דלק נתניה 48הרצל  חברת נפט בע"מ פז 3
, MTBE, COD, pHשמ� מינרלי, 
  שנתית כמותית של ( סריקה חד

VOC ו)S-VOC 
 אקראי 4
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  פוטנציאל זיהו� יבעל בתי מלו�רשימת  – 7טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  � עסקש מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 31,658 בית מלו� נתניה 1שד' ניצה  מלו� עונות 1
VSS, TSS , BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 אניוני�, שמני� ושומני�

 אקראי 4

2 
מגדלי סי (מלו� כרמל
 ניה בע"מניהול נת

 26,155 בית מלו� נתניה 2שד' עובד ב� עמי 
VSS, TSS  ,BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 אניוני�, שמני� ושומני�

 אקראי 4

 23,793 בית מלו� , נתניה41שד' עובד ב� עמי  מלו� רמדה 3
VSS, TSS  ,BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 , שמני� ושומני�אניוני�

 אקראי 4

 21,755 בית מלו� נתניה 10שד' עובד ב� עמי  מלו� איילנד 4
VSS, TSS  ,BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 אניוני�, שמני� ושומני�

 אקראי 4

 21,304 בית מלו� נתניה 18המעפילי�  מלו� גני שלמה המל! 5
VSS, TSS  ,BOD, COD ,
, בורו�, דטרגנטי� pHתר�, כלורידי�, נ

 אניוני�, שמני� ושומני�
 מורכב 4

 21,099 בית מלו� נתניה 30שד' ניצה  מלו� גליל 6
VSS, TSS  ,BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 אניוני�, שמני� ושומני�

 מורכב 4

 11,696 בית מלו� נתניה 18מכנס גד  מלו� רזידנס 7
VSS, TSS  ,BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 אניוני�, שמני� ושומני�

 אקראי 4
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8 
מלו� קרית צאנז 

 בע"מ
 11,304 בית מלו� קרית צאנז   נתניה

VSS, TSS  ,BOD, COD ,
, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 

 אניוני�, שמני� ושומני�
 אקראי 4

 10,029 ית מלו�ב נתניה, 7המל+ דוד  נתניה (מלו� פארק  9
VSS, TSS  ,BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 אניוני�, שמני� ושומני�

 אקראי 4

 6,538 בית מלו� נתניה 9מכנס גד  מלו� מרגוע א נתניה 10
VSS, TSS  ,BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 אניוני�, שמני� ושומני�

 אקראי 4

 4,561 בית מלו� נתניה 16גד מכנס  ידנס בי�מלו� רז 11
VSS, TSS  ,BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 אניוני�, שמני� ושומני�

 אקראי 4

 4,531 כוכבי� 4בתי מלו�  נתניה 11מכנס גד   ירמי מלונות בע"מ 12
VSS, TSS  ,BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 , שמני� ושומני�אניוני�

 אקראי 4

13  � 3,300 כוכבי� 2בתי מלו� עד  נתניה 4קרליב+   מלו� מצפה י
VSS, TSS  ,BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 אניוני�, שמני� ושומני�

 אקראי 4

 3334 כוכבי� 2בתי מלו� עד  נתניה 2אוסישקי�   מלו� לאונרדו פלזה 14
VSS, TSS  ,BOD, COD ,

, בורו�, דטרגנטי� pHכלורידי�, נתר�, 
 אניוני�, שמני� ושומני�

 אקראי 4
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  בעל פוטנציאל זיהו� רשימת עסקי� לרחיצת מכוניות – 8טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 3,154 רחיצת מכוניות אונורד מימון רפאל וגאולה 1
pH ,שמן מינרלי, סריקת מתכות כבדות ,

TSS , VSSדטרגנטים אניונים  , 
 אקראי 4

    
  

  בעלי פוטנציאל זיהו� לעיבוד דגי�מפעלי� משחטות ורשימת  – 9טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 ו�הדיג

 1,866 עיבוד דגי� נתניה 23הכדר  פרודג 1

, TSS , pHשמני� ושומני�, 
COD זרח� כללי,  קלדהל, חנק� ,

כלורידי�, נתר�, סולפיד מומס, 
 BODמוליכות חשמלית, 

 אקראי 4

 1,316 ייצור מוצרי בשר 20הפלדה  הוד מעד� 2

 ,TSS , pHשמני� ושומני�, 
COD זרח� כללי,  קלדהל, חנק� ,
די�, נתר�, סולפיד מומס, כלורי

 BODמוליכות חשמלית, 

 אקראי 4
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  פוטנציאל זיהו� יאריזה בעל רשימת בתי – 10טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 244, ת.ד 1דר+ הרכבת  בית אריזה הדרי השרו� 1
 נתניה 42102מיקוד 

 7,266 בית אריזה
BOD, COD, TSS, pH חנק�  ,
 קלדהל, נתר�, כלוריד

 אקראי 4

2 
בית אריזה פרי אור 
(מהדרי� תנופורט 

 ייצוא בע"מ)
 1,978 בית אריזה 1אורט 

COD ,BOD, TSS, pH חנק�  ,
 קלדהל, נתר�, כלוריד

 אקראי 4

  
  

  פוטנציאל זיהו� ותבעל מכבסות רשימת – 11טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 3,521 מכבסה 7ד"ר תיאודור וייסלברגר  מכבסת אור 1
, CODכלורידי�, נתר�, בורו�, 

, דטרגנטי� pHסולפיד מומס, 
 , VSS, TSSאניוני�, 

 אקראי 4

א,  כניסה: 17/7דיזנגו   מילוש תמרה 2
 נתניה

 1,213 מכבסות
, CODכלורידי�, נתר�, בורו�, 

, דטרגנטי� pHסולפיד מומס, 
 , VSS, TSSאניוני�, 

 אקראי 4

 993 מכבסת ניקוי ייבש נתניה 6שער העמק   מכבסת השרו� 3

, CODכלורידי�, נתר�, בורו�, 
, דטרגנטי� pHסולפיד מומס, 

, סריקה  VSS, TSSאניוני�, 
 VOCל שנתית כמותית ש( חד

 אקראי 4
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  פוטנציאל זיהו� בעלי לעיבוד עורות מפעלי� רשימת – 12טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 646 מפעל עיבוד עורות נתניה 27הכדר   פאר הקל, בע"מ 1

סריקת מתכות כבדות, סולפיד 
 ,pHפאט, כלורידי�, מומס, סול

VSS, TSS  COD 
 אקראי 4

  

  
  פוטנציאל זיהו� מוסכי� בעלירשימת  – 13טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 5,347 מוס+ נתניה 1הרכבת  מוס+ אגד 1
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4

2 
מוסכי שיא נתניה 

 2,216 מוס+ 13האורג פינת רחוב פינקס  בע"מ
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4

 1,152 מוס+ נתניה 36פנקס דוד  דורו� מוטורס 3
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4

 מוס+ העוג� בע"מ 4
 13164, ת.ד  41(39הכדר 

 984 מוס+ נתניה
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4

 515 מוס+ נתניה 12שכטרמ�   מוס! ניסי� ארביב 5
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4
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 421 מוס+ נתניה  9פנקס דוד   מוס+ אמפר 6
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4

 414 מוס+ נתניה 20פנקס דוד   מוס! ניסיד� 7
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4

 404 מוס+ נתניה 19המסגר  מוסכי רכב א�. קלאס 8
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4

 387 +מוס 28פנקס דוד  מוס! רכב נתניה 9
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4

 313 מוס+ נתניה 17המלאכה   ח� מוטורס 10
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4

 308 מוס+ נתניה 26הפלדה   מוס+ מ.ס.א 11
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4

12 
דיזל תעשיות  מוס+

 227 מוס+ נתניה 4הנגר   השרו�
pH שמ� מינרלי, סריקת מתכות ,

 , TSS, VSSכבדות, 
 אקראי 4
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  פוטנציאל זיהו� יבעל מפעלי קוסמטיקהרשימת  – 14טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 מעבדות ד"ר רו� בע"מ 1
 �ת.ד  2000מתח� שיאי
 1,079 מפעלי קוסמטיקה 8145

COD ,שמ� מינרלי ,pH, VSS, TSS  חנק� ,
קיילקל , זרח� כללי, סריקת מתכות, 

 כלורידי�, בורו�
 אקראי 4

 1,709 מפעלי קוסמטיקה נתניה 14הכדר   דניה קוסמטיקס בעמ 2

BOD ,COD ,שמ� מינרלי ,pH, VSS, 
TSS  ) פחמימני� הלוגני� מומסי�DOX ,(

שנתית ( חנק� קיילקל , זרח� כללי, סריקה דו
, כלורידי�, S-VOC(ו VOCכמותית של 

 בורו�, סריקת מתכות

 אקראי 6

  
  

  פוטנציאל זיהו� נייר וקרטו� בעלי � לייצורפעלימ רשימת &15טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 � לדיגו�פרמטרי שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 מורכב 4 , כלוריד, נתר�PH ,TSS ,COD ,BOD 128,772 ייצור מוצרי נייר וקרטו� 36גיבורי ישראל  ישראפייפר 1

 38,430 ייצור מוצרי נייר וקרטו� 8האורזי�  מאי בע"מ (הרטמ�  2
TSS ,COD ,BOD ,PH ,חנק� קלדהל ,

 נתר�, כלוריד
 מורכב 4

3 
ט תעשיות בע"מ דרו

 1,979 ייצור מוצרי נייר וקרטו� 13הפלדה  רוט
TSS ,COD ,BOD ,PH ,חנק� קלדהל ,

 נתר�, כלוריד
 אקראי 4
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  קניוני� בעלי פוטנציאל זיהו�רשימת  &16טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 24,535 קניוני� , נתניה60הרצל  ניו� השרו�ק 1
 ,pH, CODשמני� ושומני�, 

TSS  כלורידי�, נתר� 
 מורכב 4

 12,920 קניוני� , נתניה2בני ברמ�  קניו� עיר ימי� 2
 ,pH, CODשמני� ושומני�, 

TSS  כלורידי�, נתר� 
 אקראי 4

 4,881 קניוני� , נתניה2הכדר  קניו� הדרי� 3
 ,pH, CODשמני� ושומני�, 

TSS  כלורידי�, נתר� 
 אקראי 4

  
  

  מסעדות בעלות פוטנציאל זיהו�רשימת  &17טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

 8,720 מסעדה נתניה 2000שיאי�   סלקו� ישראל בע"מ 1
  pH, COD, TSSשמני� ושומני�, 

 כלורידי�, נתר�
 אקראי 4

 2,739 מסעדה 16קבו$ גלויות  מכללת נתניה 2
  pH, COD, TSSשמני� ושומני�, 

 כלורידי�, נתר�
 אקראי 4

 2,454 מסעדה חו, פולג  במבו וילג' 3
  pH, COD, TSSשמני� ושומני�, 

 כלורידי�, נתר�
 אקראי 4
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 2,076 מסעדה/בית קפה נתניה 1הרצל  רסטו קפה (לונדו� קמי  4
  pH, COD, TSSשמני� ושומני�, 

 כלורידי�, נתר�
 אקראי 4

 1,539  בית קפה נתניה 12הבוני�    ברדו בית קפה ומאפה 5
  pH, COD, TSSשמני� ושומני�, 

 כלורידי�, נתר�
 אקראי 4

 9099 מזו� , נתניה3גיבורי ישראל  טיב טע� הכרמל נתניה  6
, TSS , pH, CODשמני� ושומני�, 

י�, נתר�, חנק� קלדהל ,זרח� כלוריד
 כללי

 אקראי 4

7 
 (שופרסל בע"מ
 6,788 סופר מרקט נתניה 5גיבורי ישראל  יוניברסק

  pH, COD, TSSשמני� ושומני�, 
 כלורידי�, נתר�

 אקראי 4

 6,819 סופר מרקט נתניה 13הפלדה  יינות בית� בע"מ 8
  pH, COD, TSSשמני� ושומני�, 

 כלורידי�, נתר�
 אקראי 4

 3202 סופר מרקט 5בני גאו�  עד� טבע מרקאט 9
, TSS , pH, CODשמני� ושומני�, 

כלורידי�, נתר�, חנק� קלדהל ,זרח� 
 כללי

 אקראי 4

 1185 סופר מרקט נתניה 8המחשב  YOUסני   10
, TSS , pH, CODשמני� ושומני�, 

,זרח�  קלדהלכלורידי�, נתר�, חנק� 
 כללי

 אקראי 4

11 
. רמי לוי שיווק ה

 שקמה
 2178 סופר מרקט 1המחקר 

, TSS , pH, CODשמני� ושומני�, 
,זרח�  קלדהלכלורידי�, נתר�, חנק� 

 כללי
 אקראי 4

 9349  מטבח מבשל  17הפלדה   אורד� 12
שמני� ושומני�, ער! הגבה, צח"כ, 

מוצקי� מרחפי�, כלוריד, נתר� 
  וסולפיד מומס

 אקראי 4
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  לי פוטנציאל זיהו�אולמות אירועי� בערשימת  &18טבלה 

צריכת מי�  מהות עיסוק כתובת עסק  ש� עסק מס"ד
 פרמטרי� לדיגו� שנתית (מ"ק)

מס' 
דגימות 

 בשנה

סוג 
 הדיגו�

נתניה מיקוד:  26פנקס דוד  שאפו אירועי� בע"מ 1
4237726 

� 4,247 אול� אירועי
 ,pH, CODשמני� ושומני�, 

TSS  כלורידי�, נתר� 
 אקראי 4

 3,492 אול� אירועי� נתניה 6דר! דגניה  ה בלהל \כינור דוד  2
 ,pH, CODשמני� ושומני�, 

TSS  כלורידי�, נתר� 
 אקראי 4

 2,486 אול� אירועי� נתניה 32הכדר  אול� מקו� בלב� 3
 ,pH, CODשמני� ושומני�, 

TSS  כלורידי�, נתר� 
 אקראי 4

4 � 1,614 אול� אירועי� החו, הירוק 3שולמית  שירת הי
 ,pH, CODשומני�, שמני� ו

TSS  כלורידי�, נתר� 
 אקראי 4

 1,554 אול� אירועי� נתניה 14פנקס דוד   אול� סילבר 5
 ,pH, CODשמני� ושומני�, 

TSS  כלורידי�, נתר� 
 אקראי 4

6 
 �אולמי  (אולמי שוה

 שמפיי� מונה לי
 1,546 אול� אירועי� , נתניה12פנקס דוד 

 ,pH, CODשמני� ושומני�, 
TSS  רידי�, נתר�כלו 

 אקראי 4

 1,478 אול� אירועי� א.ת פלוג 11המלאכה  אול� אורב� 7
 ,pH, CODשמני� ושומני�, 

TSS  כלורידי�, נתר� 
 אקראי 4

 1,080 אול� אירועי� נתניה 21הקדר  אולמי האחוזה 8
 ,pH, CODשמני� ושומני�, 

TSS  כלורידי�, נתר� 
 אקראי 4
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  2016&2015 מי נתניהבתוכנית ניטור  סה"כ סיווגי תעשייה – 19טבלה 
  סה"כ מפעלי�  סיווג תעשייתי  מס"ד

חולי� בתי  1  2 
מלו� בתי  2  14 
 2 משחטות  דגי� עיבודו  3
דלק תחנות  4  3 
 1 תחנות רחיצת רכב  5
 3 מכבסות  6
7  � 12 מוסכי
עורות עיבוד  8  1 
מזו� תעשיות  9  20  
מתכות עיבוד  10  1 
כימיה לימפע  11  3 
בנייה חומרי מפעלי  12  1 
קוסמטיקה מפעלי  13  2  
אריזה בתי  14  2 
וקרטו� נייר יצור מפעלי  15  3 
  3 קניוני�  16
  12 מסעדות  17
  8 אירועי� אולמות  18

  93  סה"כ בתי עסק בעלי פוטנציאל זיהו�
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  התעשייה סוג לפי ופיקוח ניטור הוראות .2
  המזו� תעשיית שפכי 2.1

  
 למצוא נית
 אלו תעשייתיי� בשפכי�. גבוה אורגני בעומס מאופייני� המזו� יתתעשי שפכי

 מאכל צבעי, סוכרי�), וכלורידי� נתר
( מלחי�, ושומני� שמני� כגו� מזהמי� של גבוהי� ריכוזי�
 פוגעי� גבוהי� אורגני� עומסי�. סולפידי� של גבוהי� ריכוזי� ג� למצוא נית
 ביקבי�'. וכד

  .השפכי� של הטיהורו הטיפול ביכולת
 קד� מתק� להקי� נדרש מפעל בא� נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיו� לתנאי� בהתא�

 לביוב להזרמה שוני� פרמטרי� תקני, הבדיקות ביצוע אופ�, תדירות, הטיפול מתק� סוג, טיפול
  '. וכד

  :המזו� מפעל לדיגו� הנחיות להל�
  :  בשנה ומלצתמ דיגו� תדירות �

  פעמי� בשנה 12 4 :מפעלי מזו� 
 מוסמ$ – הדוג� מיומנות �
  מוסמכת – המעבדה מיומנות �
 נקודות הדיגו�:  �

הדיגו� יבוצע בזר� התעשייתית האחוד; לא היה במפעל זר� תעשייתי אחוד או  �
החברה כי לא נית
 לדגו� את הזר� התעשייתי האחוד, יבוצע  מהנדסנוכח 

חיבור המפעל למערכת הדיגו� בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני 
 הביוב.
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 ופלסטיק  כימיה מפעלי שפכי 2.2

  
 קוסמטיקה, כימיקלי� ייצור, פרמצבטיקה: תעשיות מגוו� בתוכה כוללת הכימיה תעשיית

  . פלסטיקו פטרוכימיה, הדברה חומרי, ממיסי�, דטרגנטי�, וצבעי� דבקי�, ותמרוקי�
 אורגני� חומרי�, מינרלי� בשמני�, תכבדו במתכות, גבוה אורגני בעומס מאופייני� אלו שפכי�

 טיפול לתהליכי רעילי� להיות עלולי� הכימית בתעשייה שמקור� שפכי�. שוני� ואנאורגניי�
  . שונות כימיות לאנאליזות ונדרשי� ביולוגיי�
 קד� מתק� להקי� נדרש מפעל בא� נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיו� לתנאי� בהתא�

 לביוב להזרמה שוני� פרמטרי� תקני, הבדיקות ביצוע אופ�, תדירות ,הטיפול מתק� סוג, טיפול
  '. וכד

  והפלסטיק: הכימיה תעשיית שפכי לדיגו� הנחיות להל�
  :בשנה מומלצת דיגו� תדירות �

  6מ"ק :  5,000  צריכת מי� שנתית קטנה מ
  12מ"ק:  5,000 צריכת מי� שנתית גדולה מ

 מוסמ$ – הדוג� מיומנות �
  מוסמכת – המעבדה מיומנות �
 נקודות הדיגו�:  �

הדיגו� יבוצע בזר� התעשייתית האחוד; לא היה במפעל זר� תעשייתי אחוד או  �
החברה כי לא נית
 לדגו� את הזר� התעשייתי האחוד, יבוצע  מהנדסנוכח 

הדיגו� בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת 
 הביוב.
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 מתכתרי ייצור ועיבוד מוצ תעשיות שפכי 2.3
  

, שוני� אנאורגאניי� חומרי� ובריכוזי כבדות מתכות בריכוזי מאופייני� אלו תעשיות שפכי
 שגודל� העובדה בשל ייחודית זאת תעשייה. שוני� מינרלי� ושמני� גבוה אורגני עומס מכילי�

 מאוד גבוה זיהו� פוטנציאל קיי� זאת למרות א$ מאוד קטנה שלה� המי� וצריכת הפיזי
  .המי� למקורות
 קד� מתק� להקי� נדרש מפעל בא� נקבע הרשויות שמציבות עסק ברישיו� לתנאי� בהתא�

 לביוב להזרמה שוני� פרמטרי� תקני, הבדיקות ביצוע אופ�, תדירות, הטיפול מתק� סוג, טיפול
  '. וכד

  :ייצור ועיבוד מוצרי מתכת מפעלי לדיגו� הנחיות להל�
  6 – בשנה ומלצתמ דיגו� תדירות �
 מוסמ$ – הדוג� נותמיומ �
  מוסמכת – המעבדה מיומנות �
 נקודות הדיגו�:  �

הדיגו� יבוצע בזר� התעשייתית האחוד; לא היה במפעל זר� תעשייתי אחוד או  �
החברה כי לא נית
 לדגו� את הזר� התעשייתי האחוד, יבוצע  מהנדסנוכח 

הדיגו� בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת 
 ביוב.ה
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 שפכי בתי דפוס 2.4
  

מקורות השפכי� בבתי דפוס מורכבי� משטיפות מכונות וציוד הדפסה, תמיסות קיבוע ופיתוח 
ענו
 המרככי� במחליפי יוני� (בתהלי� ריכו� מי�) ילפיתוח פילמי� בשלבי הכנת הדפוס וממי ר

א מתכות כבדות, ממערכות קירור (לרוב בבתי דפוס גדולי�). בשפכי� תעשייתיי� אלו נית
 למצו
  עומס אורגני גבוה, חומרי� אורגניי� ואנאורגני� וכו'.

בהתא� לתנאי� ברישיו
 עסק שמציבות הרשויות נקבע בא� מפעל נדרש להקי� מתק
 קד� 
טיפול, סוג מתק
 הטיפול, תדירות, אופ
 ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרי� שוני� להזרמה לביוב 

  וכד'. 
  בתי דפוס:להל
 הנחיות לדיגו� שפכי 

  4    בשנה  ומלצתתדירות דיגו� מ �
 מוסמ$ –מיומנות הדוג�  �
  מוסמכת –מיומנות המעבדה  �
 נקודות הדיגו�:  �

הדיגו� יבוצע בזר� התעשייתית האחוד; לא היה במפעל זר� תעשייתי אחוד או  �
החברה כי לא נית
 לדגו� את הזר� התעשייתי האחוד, יבוצע  מהנדסנוכח 

רונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת הדיגו� בשוחת הביוב האח
 הביוב.
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 שפכי מכבסות  2.5
  

הינ� שפכי� תעשייתיי� העלולי� להכיל ריכוזי� גבוהי� של מלחי� שוני�  המכבסותשפכי 
  וכד'. TSS(כלורידי�, נתר
, בורו
), דטרגנטי� אניוני�, 

ויות נקבע בא� מפעל נדרש להקי� מתק
 קד� בהתא� לתנאי� ברישיו
 עסק שמציבות הרש
טיפול, סוג מתק
 הטיפול, תדירות, אופ
 ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרי� שוני� להזרמה לביוב 

  וכד'. 
  :שפכי מכבסותלהל
 הנחיות לדיגו� 

  בשנה:תדירות דיגו� מומלצת  �
  פעמי� בשנה  4 –מכבסות 

 מוסמ$ –מיומנות הדוג�  �
  מוסמכת –מיומנות המעבדה  �
 נקודות הדיגו�:  �

הדיגו� יבוצע בזר� בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל  �
 למערכת הביוב.
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 שפכי מפעלי חומרי בנייה 2.6
  

חומרי בנייה מאופייני� בעומס אורגני גבוה המתבטא בריכוזי� גבוהי� של  שפכי מפעלי
  .מזהמי� כגו
 נתר
 וכלורידי�

בהתא� לתנאי� ברישיו
 עסק שמציבות הרשויות נקבע בא� מפעל נדרש להקי� מתק
 קד� 
טיפול, סוג מתק
 הטיפול, תדירות, אופ
 ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרי� שוני� להזרמה לביוב 

  וכד'. 
  :שפכי מפעלי חומרי בנייהלהל
 הנחיות לדיגו� 

  4 – בשנה ומלצתמ דיגו� תדירות �
 מוסמ$ – הדוג� מיומנות �
  מוסמכת – המעבדה מיומנות �
 נקודות הדיגו�:  �

הדיגו� יבוצע בזר� בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל  �
 למערכת הביוב.
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 שפכי בתי אריזה  2.7
  

 מאופייני� בעומס אורגני גבוה המתבטא בריכוזי�הינ� שפכי� תעשייתיי�  בתי האריזהשפכי 
  וכ� מתכות כבדות. TSSגבוהי� של 

בהתא� לתנאי� ברישיו
 עסק שמציבות הרשויות נקבע בא� מפעל נדרש להקי� מתק
 קד� 
טיפול, סוג מתק
 הטיפול, תדירות, אופ
 ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרי� שוני� להזרמה לביוב 

  וכד'. 
  4    בשנהתדירות דיגו� מומלצת  �
 מוסמ$ –מיומנות הדוג�  �
  מוסמכת –המעבדה  מיומנות �
 נקודות הדיגו�:  �

הדיגו� יבוצע בזר� בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל  �
 למערכת הביוב.
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  תעשיית עיבוד עורותשפכי  2.8
  

בהתא� לתנאי� ברישיו
 עסק שמציבות הרשויות נקבע בא� מפעל נדרש להקי� מתק
 קד� 
וג מתק
 הטיפול, תדירות, אופ
 ביצוע הבדיקות, תקני פרמטרי� שוני� להזרמה לביוב טיפול, ס

  וכד'. 
  להל
 הנחיות לדיגו�:

  מורכב – הדיגו� אופ� �
  4   בשנהתדירות דיגו� מומלצת  �
 מוסמ$ –מיומנות הדוג�  �
  מוסמכת –מיומנות המעבדה  �
 נקודות הדיגו�:  �

מפעל זר� תעשייתי אחוד או הדיגו� יבוצע בזר� התעשייתית האחוד; לא היה ב �
החברה כי לא נית
 לדגו� את הזר� התעשייתי האחוד, יבוצע  מהנדסנוכח 

הדיגו� בשוחת הביוב האחרונה בחצר המפעל או לפני חיבור המפעל למערכת 
 הביוב.
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  תקני� .3
 

  תקני� עיקריי� להזרמת שפכי� תעשייתיי� למערכת הביוב העירוני   20טבלה 
  (מג"ל) המותר להזרמהריכוז  הפרמטר

pH 6-10 

TSS  400  
COD   800  

TKN  � 50 חנק� קלדהל  
  15  זרח� כללי

  250 שמני	 ושומני	
  20 שמ� מינרלי

, הגבוה 230מעל הריכוז במי הרשת או  130  נתר�
  מבניה�

הגבוה ,ה430מעל הריכוז במי הרשת או  200  כלורידי�
 מבניה�

  ממונה סביבה או ער� אחר שקבע  1  מומס סולפיד
, לפי הגבוה 500מעל הריכוז במי הרשת או  200  סולפאט

 או לפי ער� אחר שקבע ממונה סביבה
 

  הינה על פי הנדרש , המרכזת תקני� להזרמת שפכי תעשייה למערכת הביוב, 21טבלה * 
  .2014  (שפכי מפעלי� המוזרמי� למערכת הביוב), התשע"ד כללי תאגידי מי� וביובב  
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 כמות .4
  

  . במתק� המטופלי� השפכי� כמות על בקרה כוללת הניטור כניתת
 הנתוני� את ולהעביר המתק� ובמוצא למתק� בכניסה הספיקה מדי של יומיות קריאות לבצע יש

   .הסביבה להגנת למשרד חודשית בתדירות
 עמו האורגני העומס כמות לבקרת מדד הינה למתק� הנכנסי� השפכי� ואיכות כמות מדידת

מדידת כמות יומית וניטור מבוקר של   במתק� לטיפול בשפכי�  הביולוגי התהלי$ מתמודד
  הכרחי לתפעול ותחזוקת שפכי המט"ש.השפכי� מהווי� כלי 

                      


