
כתובת המפעלשם מפעלסידורי' מס
מגזר תעשייתי לפי התוספת 

השלישית

אופן הדיגום 

(מורכב/חטף)

כמות 

שפכים /מים

שנתית

מספר בדיקות 

שנתי מתוכנן 

י תכנית "עפ

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש הסכם 

להזרמת שפכים 

חריגים

לא/כן

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

חריגים

מספק דיגומים 

שנמצאו שפכים 

אסורים

10לא621044מורכב קוב שנתי צריכת מים5,000הובלת כימיקלים עד , פלסטיק, פטרוכימיה, חומרי הדברה, ממיסים, דטרגנטים, דבקים וצבעים, קוסמטיקה ותמרוקים, ייצור כימיקלים, פרמצבטיקה: מפעלי כימיה לפי פעילות המפעלקיבוץ כפר גליקסוןאומגה1

00לא239044מורכבמפעלי מזון ומשקאותמפעלי גרנותאמבר מכון לתערובות גרנות2

30לא29744מורכבמפעלי מזון ומשקאותמפעלי גרנותאנליט תוספי מזון3

00לא9540חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים כפר גליקסוןמ"בועז שרות חקלאי בע4

00לא7310343מורכבאחרש עין שמר"בצמוד למטבסיס צבאי עין שמר5

00לא37152143מורכבאחררגביםבסיס צבאי גולני רגבים6

11לא391544מורכבקניונים, מסעדות, אולמות אירועיםמושב שדה יצחקגולן דיזיין7

00לא72622מורכב קוב שנתי צריכת מים5,000הובלת כימיקלים עד , פלסטיק, פטרוכימיה, חומרי הדברה, ממיסים, דטרגנטים, דבקים וצבעים, קוסמטיקה ותמרוקים, ייצור כימיקלים, פרמצבטיקה: מפעלי כימיה לפי פעילות המפעלקיבוץ עין שמר גומי עין שמר8

60כן3458701212מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ גן שמואלגן שמואל מזון9

10לא60821חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמזרח, 6דור אלון כביש 10

00לא60821חטףתחנות תדלוקקיבוץ מגלמערב, 6דור אלון כביש 11

42לא53244חטףמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ להבות חביבהדים סאם 12

36לא487566מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתהמטבח של אהובה13

31לא722366מורכבעיבוד דגים, בתי נחירה, בתי מטבחיים, משחטותקיבוץ מעניתמאסטרפוד14

00לא64844מורכבמפעלי מזון ומשקאותמושב תלמי אלעזרמוטקה החולב15

33לא12943חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים כפר מייסר מוסך חסן16

01לא49122חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים קיבוץ מגלמוסך יעדים17

02לא7322חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים קיבוץ עין שמרמוסך רז18

00לא16222חטףללא רחיצה (מכונאות רכב)מוסכים גן השומרוןמ"מוסך רם אפ בע19

41לא386844מורכבמפעלי מזון ומשקאותשער מנשהמטבח בית חולים שער מנשה20

11לא338254מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ עין שמרמטבח עין שמר21

20לא1845791010מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתמפעל גלעם22

10לא246244מורכבמפעלי יציקת פלסטיקקיבוץ מגל מגלנטפים קיבוץ מגל23

40לא713344מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ מעניתקומידה תעשיות מזון24

20לא80144חטףמפעלי מזון ומשקאותכפר פינסקייטרינג אולפנת כפר פינס25

10לא119444מורכבמפעלי מזון ומשקאותקיבוץ ברקאיקיטרינג פרייבט26

30כן684444מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ ברקאירפת ברקאי27

60כן999566מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ כפר גליקסוןרפת גל ים28

30כן366243מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ מעניתרפת מענית29

40כן1676544מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ מצררפת מצר30

20כן2508644מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ עין שמררפת עין שמר31

61כן827166מורכברפת או חזריה או לולקיבוץ רגביםרפת רגלים32

13912806419 סיכום שנתי 



מספר הדיגומים 

שלא נמצאו חריגות 

(אסורים או חריגים)

הערות

ספיקה יומית 

ממוצעת

23אומגה3

9אמבר מכון לתערובות גרנות4

1אנליט תוספי מזון1

0מ"בועז שרות חקלאי בע2019- לכן לא נדגם ב18-המוסך נסגר בנוב0

200בסיס גולני רגבים דיגומים לא בוצע כי לא אפשרו כניסת דוגם4 מתוך 31

1018בסיס עין שמר דיגומים לא בוצע כי לא אפשרו כניסת דוגם4 מתוך 31

15גולן דיזיין 2019העסק נסגר בסוף 3

3גומי עין שמר2019-2020- דיגומים במסגרת הגשת תוכנית הניטור ל2-באישור רשות המים להקטין ל2

1281גן שמואל מזון6

2מזרח, 6דור אלון כביש קושי רב בלקיחת דוגמא עקב שוחה יבשה2019-2020- דיגומים במסגרת הגשת תוכנית הניטור ל2-באישור רשות המים להקטין ל0

2מערב, 6דור אלון כביש קושי רב בלקיחת דוגמא עקב שוחה יבשה2019-2021- דיגומים במסגרת הגשת תוכנית הניטור ל2-באישור רשות המים להקטין ל1

2דים סאם 0

18המטבח של אהובה0

27מפעל דגים- מאסטרפוד3

2מוטקה החולב 4

0מוסך חסן0

2מוסך יעדים2019-2020- דיגומים במסגרת הגשת תוכנית הניטור ל2-באישור רשות המים להקטין ל1

0מוסך רז עין שמר2019-2020- דיגומים במסגרת הגשת תוכנית הניטור ל2-באישור רשות המים להקטין ל0

1מ קיבוץ עין שמר"רם אפ בע2019-2020- דיגומים במסגרת הגשת תוכנית הניטור ל2-באישור רשות המים להקטין ל2

11מטבח שער מנשה0

9מטבח עין שמר2

684מפעל גלעם 8

9נטפים3

26קומידה תעשיות מזון0

3קיטרינג כפר פינס2

4קיטרינג פרייבט3

19רפת ברקאי1

27רפת גל ים2019-2021- דיגומים במסגרת הגשת תוכנית הניטור ל6-באישור רשות המים להגדיל ל0

10רפת מענית0

46רפת מצר0

69רפת עין שמר2

23רפת רגלים2019-2021- דיגומים במסגרת הגשת תוכנית הניטור ל6-באישור רשות המים להגדיל ל0
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