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תורעה םימוגידה רפסמ קפסמ רפסמ שי םאה רפסמ תוקידב רפסמ תכירצ תומכ םוגידה ןפוא תישילשה תפסותה יפל יתיישעת רזגמ לעפמה תבותכ לעפמ םש ' סמ דיגאת

תוגירח ואצמנ אלש םימוגיד םימוגיד םכסה ) / תוקידב י"פע ןנכותמ יתנש הנש/ק"מ םימבכרומףטח)  ירודיס
) (םיגירח וא םירוסא ואצמנש ואצמנש תמרזהל לעופב  םוגידה תינכת

 םיכפש םיכפש םיכפש
 םירוסא םיגירח םיגירח
 אל/ןכ

םוי/ק"מ 5 ל תחתמ רוטינ תינכתמ הרסה 1 1 אל 979 1 1 ףטח תוביתנ 13 הכאלמה ילעב םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא מ"עב םיימש תכרב פ.נ.א  1 ןולקשא ימ

3 1 1 אל ןולקשא 2 תורוד השמ 9,297 4 4 ףטח ןולמ יתב מ"עב ןולקשא שפונ םימגא  2 ןולקשא ימ

המוסח החוש אל ןולקשא 29 דוד לאיזר 1,612 4 0 ףטח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא רבה נגו-ןורבה ימלוא  3 ןולקשא ימ

הנשה תומי לכ ליעפ אל 1 2 2 אל ןולקשא 12 למעה 9,701 4 3 ףטח יבוריא תואקשמו ןוזמ ילעפמ (תודילג) מ"עב עפש הקסלא  4 ןולקשא ימ

1 3 2 אל ןולקשא 6121/1 רגנה 10,373 4 4 ףטח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא מ"עב ןוזמ רוצי הילימא  5 ןולקשא ימ

םוי/ק"מ 5 ל תחתמ רוטינ תינכתמ הרסה 1 2 2 אל ןולקשא 1256/125 ל" 1,956 4 3 ףטח הצ םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא מ"עב ןודעס המלש- )2011( המלש ךלמה תונומרא  6 ןולקשא ימ

הנשה ךלהמב רוטינ תינכתל סנכנ 1 3 1 אל ןולקשא ןולקשא הנירמ םיה ףוח 2,619 4 3 ףטח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא הנירמה םחתמ-מ"עב ןירמ ירסארב  7 ןולקשא ימ

6 3 5 אל ןולקשא ןולקשא ףוח.א.מ 5,932,000 6 6 ףטח רחא ןולקשא ףוח.א.מ היכרב  8 ןולקשא ימ

הנשה ךלהמב רוטינ תינכתל סנכנ 1 1 1 אל 685 4 1 ףטח ןולקשא ןולקשא הנירמ םיה ףוח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא " םימה לע סוטאג הנירמה םחתמ מעב קוישו תומזי ןורי רחש-  9 ןולקשא ימ

3 1 1 אל ןולקשא 28 תפקרה 13,009 4 4 ףטח ןולמ יתב מ"עב לטוה רוואט ןדלוג  ןולקשא ימ
1 3 3 אל תוביתנ א 2/ ףרוצה 6,632 4 4 ףטח יבוריא תואקשמו ןוזמ ילעפמ תינשמ- מ"עב ודרולוק תודילג  11 ןולקשא ימ

2 1 אל תוביתנ 1 םיזראה 1,804 4 3 ףטח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא םיעורא.ד.א ןאקפה ןג  12 ןולקשא ימ

3 1 אל ןולקשא 31:ד.ת 11 םיסייטה 31,951 4 4 ףטח ןולמ יתב מ"עב ןד ינג  13 ןולקשא ימ

םוי/ק"מ 5 ל תחתמ רוטינ תינכתמ הרסה 2 2 אל ןולקשא 38 רמת 3,718 2 2 ףטח ןולמ יתב מ"עב )1986( ןולקשא ןושמש ינג  14 ןולקשא ימ

4 אל ןולקשא ימורד היישעת רוזא 1,128,530 4 4 ףטח רחא היגרנא דארוד  15 ןולקשא ימ

2 2 אל ןולקשא 2 הפואה 5,195 4 4 ףטח תוכתמ יופיצ מ"עב תוישעת ןורטיד  16 ןולקשא ימ

4 1 אל ןולקשא 1 רמע ןב 80,944 4 4 ףטח ןולמ יתב (שפונה רפכ)(ר.ע) לארשיב לייחה ןעמל הדוגאה  17 ןולקשא ימ

4 3 אל תוביתנ 1 הכאלמה ילעב 7,512 4 4 ףטח יבוריא תואקשמו ןוזמ ילעפמ לפוו ירצומ עיבגה  18 ןולקשא ימ

3 12 2 ןכ תוביתנ 392:ד.ת ם.ע.נ היישעת קראפ 3,454,567 12 12 בכרומ יבוריא תואקשמו ןוזמ ילעפמ הרט- םילק תואקשמל תיזכרמה הרבחה  19 ןולקשא ימ

1 2 6 אל ןולקשא 2 78278 תורדתסהה 199,774 8 8 בכרומ םילוח יתב ןולקשא יליזרב יאופרה זכרמה  ןולקשא ימ
1 ףטח 78100 41,108 4 4 3 אל ןולקשא 944:ד.ת 9 םדא לאיתוקי ןולמ יתב ןולקשא ןוטגנילרה  21 ןולקשא ימ

2 2 2 אל תוביתנ 5004:ד.ת הישעת 23,992 4 4 ףטח .א תוכתמ יופיצ לבתו יכילומ ףסא דח  22 ןולקשא ימ

1 4 1 אל תוביתנ ם.ע.נ היישעת קראפ 38,781 4 4 ףטח יבוריאנא ןוזמ יתיישעת לעפמ מ"עב ףיטק ילע טלסח  23 ןולקשא ימ

2 2 אל ןולקשא 5 רצויה תוצוח 6,378 4 4 ףטח הימיכ ילעפמ מ"עב היגולוקא רוא לט  24 ןולקשא ימ

החושה חותיר ,קסעה יע םוגידל בוריס 1 1 אל תוביתנ רטנס םיצ) ( 5 הכאלמה ילעב 2,667 4 1 ףטח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא ןושאר רוא רירפצ-קמעה םעט  25 ןולקשא ימ

1 אל ןולקשא 1 ןרוג הנוי 2,030 1 1 ףטח ןולמ יתב עבטה ינתיא) ( מעב ופקט  26 ןולקשא ימ

םיכפשה ךרעמ גורדשל םימוגיד תאפקה 1 3 3 אל ןולקשא ןנכתמה חר 9,434 4 3 ףטח הימיכ ילעפמ יוטיחו יוקינ ירמוח ןואיש.י  27 ןולקשא ימ

3 2 2 אל ןולקשא 26 רצויה תוצוח 5,507 6 6 ףטח תוכתמ יופיצ ןוולג רקפ זפ די  28 ןולקשא ימ

1 3 1 אל תוביתנ הכאלמה ילעב 3,142 4 4 ףטח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא מ"עב )1988( וינבו ףוננחוי .מ  29 ןולקשא ימ

המוסח החוש 3 אל 552 4 3 ףטח ןולקשא 5181:ד.ת 8 לולסמה הציחר תונחתו םיכסומ ןולקשא יסורס תורש .מ  ןולקשא ימ
6 2 5 אל ןולקשא ןצינ שטמ 180,000 6 6 ףטח רחא ןולקשא ףוח א.מ ןצינ ףסאמ  31 ןולקשא ימ

1 3 3 אל ןולקשא 1 ןפואה 6,502 4 4 ףטח יבוריא תואקשמו ןוזמ ילעפמ ישמ ןרוא תייפאמ  32 ןולקשא ימ

4 3 אל ןולקשא ףוח תירוזא הצעומ 2,673,000 4 4 ףטח ףסאמ וק ןולקשא ףוח.א.מ םיעיקבמ  33 ןולקשא ימ

םיבכרומב הלקת 8 1 אל ןולקשא 5 בל רב םייח 615,040 12 9 בכרומ יבוריאנא ןוזמ יתיישעת לעפמ גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב תולשבמ  34 ןולקשא ימ

המירז ןיא 1 2 אל תוביתנ 1 מ.ע.נ קראפ 3,168 4 3 ףטח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא יול ימר רוא הגמ  35 ןולקשא ימ

2 3 2 אל תוביתנ מ.ע.נ קראפ 5,780 6 5 ףטח הימיכ ילעפמ מ.ע.נ םימדקתמ הזירא תונורתפ קאליבומ  36 ןולקשא ימ

םוגיד קנ רורבל םימוגיד תאפקה 1 2 2 אל ןולקשא 247 םינינפה 1,099 4 3 ףטח הציחר תונחתו םיכסומ מ"עב תולבוה.ר.ש.א.מ- םוינלימ ךסומ  37 ןולקשא ימ

הנשה ךלהמב רוטינ תינכתל סנכנ 1 3 2 אל ןולקשא דוסי ארזע 1,078 4 3 ףטח הציחר תונחתו םיכסומ מ"עב הקילוארדיהו םיפונמ זיאפ-מעב ןולקשא דייס יכסומ  38 ןולקשא ימ

4 אל ןולקשא 56/8 טרחה 67,609 4 4 ףטח תוסבכמ הסבכמ- מ"עב ןולקשא תינכמ  39 ןולקשא ימ

4 אל ןולקשא 11 ינלוג 38,038 4 4 ףטח ןולמ יתב מ"עב ןימינב ןורבה תונולמ-ודרנואל ןולמ  ןולקשא ימ
הנשה ךלהמב רוטינ תינכתל סנכנ 1 2 2 אל ןולקשא ןולקשא הנירמ םיה ףוח 1,185 4 2 ףטח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא הנירמה םחתמ גיידה וסינ תדעסמ  41 ןולקשא ימ

4 4 אל תוביתנ מ.ע.נ קראפ 4,393 4 4 ףטח יבוריא תואקשמו ןוזמ ילעפמ מ"עב תורדש תונדעמ  42 ןולקשא ימ

4 אל ןולקשא 18 ןמואה 13,391 4 4 ףטח יבוריאנא ןוזמ יתיישעת לעפמ מ"עב תוישעת םירטס הדוס  43 ןולקשא ימ

3 2 אל ןולקשא 8 שרחה 32,582 5 5 ףטח יבוריאנא ןוזמ יתיישעת לעפמ ןובלח ירצומ רבלוס  44 ןולקשא ימ

החושב המיתס 3 2 אל ןולקשא רבליס תמוצ 7,793 4 3 ףטח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא מ"עב הלקיד ינג רבליס  45 ןולקשא ימ

םיכפשה ךרעמ גורדשל םימוגיד תאפקה 2 3 3 אל ןולקשא 20 למעה 3,417 4 3 ףטח יבוריא תואקשמו ןוזמ ילעפמ םיחוניק ןדע  46 ןולקשא ימ

5 1 אל ןולקשא 3130:ד.ת 18 ןמואה 51,193 6 6 ףטח תוטחשמ הכסי סדה תטחשמ-ץראה ףוע  47 ןולקשא ימ

1 1 3 אל 72 4 3 ףטח תוביתנ 44 םינובה הציחר תונחתו םיכסומ הקיטסיגולו םיתוריש בניע  48 ןולקשא ימ

החוש תמיסחו הליענ ,קסעה יע םוגידל בוריס 2 1 אל ןולקשא 5 שרחה 55,629 4 3 ףטח יבוריאנא ןוזמ יתיישעת לעפמ מ"עב )1981( םילק תואקשמ ןויצ יבנע  49 ןולקשא ימ

1 2 3 אל ןולקשא הישעתה ' 246 18,598 5 5 בכרומ דש תוכתמ יופיצ מ"עב תוישעת ןולקשא תושע  ןולקשא ימ
המירז ןיא 2 2 אל 299 4 2 ףטח ןולקשא 206 היישעתה תורדש תואקסרוב/ תורוע דוביע לעפמ מ"עב תורוע 2004 היצילפ  51 ןולקשא ימ

רגסנ קסעה 1 אל ןולקשא 2 רצויה תוצוח 3,649 1 1 ףטח יבוריאנא ןוזמ יתיישעת לעפמ םיפשר םחתמ-מ"עב א.י רגרוברפ  52 ןולקשא ימ

3 ףטח 78281 3,714 4 4 1 אל ןולקשא 1 חנה תניפ ןוירוג ןב תורדש םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא ןולקשא תוצוח לומ ורפ  53 ןולקשא ימ

המירז ןיא 2 אל ןולקשא 7 רצויה תוצוח 1,622 4 2 ףטח יבוריאנא ןוזמ יתיישעת לעפמ מ"עב 2009 תואקשמ וטנירפ  54 ןולקשא ימ

הנשה ךלהמב רוטינ תינכתל סנכנ 1 2 2 אל ןולקשא ןולקשא הנירמ םיה ףוח 1,887 4 2 ףטח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא הנירמה םחתמ רבוקס םורדה יללוצ  55 ןולקשא ימ

3 2 1 אל ןולקשא 1 בל רב םייח 21,757 5 5 ףטח הימיכ ילעפמ מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ  56 ןולקשא ימ

החושה תמיסח 2 3 אל ןולקשא 40 תורדתסהה 4,307 4 3 ףטח םינוינק תודעסמ םיעורא תומלוא -ילאפר רבה נגוןורבה ימלוא-  57 ןולקשא ימ

4 3 אל 63000 4 4 ףטח ןולקשא הישעתה 'דש תניפ לצרה ןולמ יתב המקש אלכ-רהוסה יתב תוריש  58 ןולקשא ימ

אשקלון רמר 59מי רחיצה מ'בע(7991)-מוסך ותחנות לדיגום 000לא 55840 חטףאשקלון 15המרכבהמוסכים העסק סרוב
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צריכת חנקןכמות

ערך) \ (מג"ל בפועל ריכוזים ממוצע (מג"ל הסכם פי על הזרמה המותר מירבי ריכוז
ערך) \ 

 5ןחרז 4לדליק ןקנח TSS3 COD2 ןחרז לדליק TSS COD הנש/ק"מ םימ יתיישעת רזגמ לעפמ םש 'סמ דיגאת
אשקלון בע"מ 1מי שמיים ברכת קניוניםא.נ.פ מסעדות ארועים  2200 117 979אולמות
אשקלון בע"מ 2מי אשקלון נופש מלוןאגמים  647 165 9,297בתי
אשקלון (גלידות)3מי בע"מ שפע אירוביאלסקה ומשקאות מזון  7 41 4159 1445 9,701 מפעלי
אשקלון בע"מ 4מי מזון יצור קניוניםאמיליה מסעדות ארועים  12 57 2109 505 10,373אולמות
אשקלון בע"ממי (2011) סעדון -שלמה שלמה המלך קניוניםארמונות מסעדות ארועים  1372 321 1,956אולמות
אשקלון המרינה 6מי בע"מ-מתחם מרין קניונים בראסרי מסעדות ארועים  2010 271 2,619אולמות
אשקלון אשקלון 7מי מ.א.חוף  12 77 949 343 5,932,000אחר ברכיה
אשקלון המרינה 8מי מתחם בע"מ ושיוק יזמות ירון שחר - המים על קניוניםגאטוס מסעדות ארועים  3800 1020 685אולמות

 13,009 244 641 ןולמ יתב מ"עב לטוה רוואט ןדלוג 9 ןולקשא ימ
אשקלון משניתמי - בע"מ קולורדו אירוביגלידות ומשקאות מזון  16 81 18238 1517 6,632 מפעלי
אשקלון א.ד.ארועים 11מי הפקאן קניוניםגן מסעדות ארועים  725 135 1,804אולמות
אשקלון בע"מ 12מי דן מלוןגני  736 120 31,951בתי

 3,718 433 3858 ןולמ יתב מ"עב )1986( ןולקשא ןושמש ינג 13 ןולקשא ימ
אשקלון אנרגיה 14מי  10 106 399 61 1,128,530אחרדוראד
אשקלון בע"ממי תעשיות מתכותדיטרון  7 886 203 5,195ציפוי
אשקלון הנופש) 16מי (כפר (ע.ר) בישראל החייל למען מלוןהאגודה  1234 241 80,944בתי

 7,512 7603 26732 188 23 יבוריא תואקשמו ןוזמ ילעפמ לפוו ירצומ עיבגה 17 ןולקשא ימ
אשקלון -טרה 18מי קלים למשקאות המרכזית אירוביהחברה ומשקאות מזון  33 104 933 646 60 120 3,454,567 מפעלי
אשקלון אשקלון 19מי ברזילי הרפואי חוליםהמרכז  8 596 147 199,774בתי
אשקלון אשקלוןמי מלוןהרלינגטון  1885 280 41,108בתי

 23,992 594 1297 7 תוכתמ יופיצ לבתו יכילומ ףסא דח 21 ןולקשא ימ
אשקלון בע"מ 22מי קטיף עלי אנאירוביחסלט מזון תעשייתי  6 39 1191 182 38,781מפעל
אשקלון בע"מ 23מי אקולוגיה אור כימיהטל  4 34 307 102 6,378 מפעלי
אשקלון ראשון 24מי אור צפריר העמק- קניוניםטעם מסעדות ארועים  1240 104 2,667אולמות

 2,030 169 313 ןולמ יתב )עבטה ינתיא( מעב ופקט ןולקשא ימ
אשקלון וחיטוי 26מי ניקוי חומרי כימיהי.שיאון  51 107 4598 152 9,434 מפעלי
אשקלון גלוון 27מי פקר פז מתכותיד  7 792 251 5,507ציפוי
אשקלון בע"מ 28מי ובניו(1988) יוחננוף קניוניםמ. מסעדות ארועים  1248 210 3,142אולמות

 552 23 3 הציחר תונחתו םיכסומ ןולקשא יסורס תורש .מ 29 ןולקשא ימ
אשקלון אשקלוןמי חוף מ.א ניצן  12 84 841 398 180,000אחרמאסף
אשקלון משי 31מי אורן אירובימאפיית ומשקאות מזון  10 59 4314 1267 6,502 מפעלי
אשקלון אשקלון 32מי מ.א.חוף מאסףמבקיעים  7 59 909 252 2,673,000קו

 615,040 220 1324 25 8 יבוריאנא ןוזמ יתיישעת לעפמ גרבסלרק-מ"עב לארשי הריב תולשבמ 33 ןולקשא ימ
אשקלון לוי 34מי רמי אור קניוניםמגה מסעדות ארועים  1184 129 3,168אולמות
אשקלון נ.ע.ממי מתקדמים אריזה פתרונות כימיהמובילאק  23 148 2387 1124 5,780 מפעלי
אשקלון בע"מ 36מי מ.א.ש.ר.הובלות - מילניום רחיצהמוסך ותחנות  16 575 1,099מוסכים

 1,078 961 9 הציחר תונחתו םיכסומ מ"עב הקילוארדיהו םיפונמ זיאפ-מעב ןולקשא דייס יכסומ 37 ןולקשא ימ
אשקלון מכבסה 38מי - בע"מ אשקלון  447 53 67,609מכבסותמכנית
אשקלון בע"מ 39מי בנימין הברון מלונות לאונרדו- מלוןמלון  365 127 38,038בתי
אשקלון המרינהמי מתחם הדייג ניסו קניוניםמסעדת מסעדות ארועים  2880 554 1,185אולמות

 4,393 667 3558 102 34 יבוריא תואקשמו ןוזמ ילעפמ מ"עב תורדש תונדעמ 41 ןולקשא ימ
אשקלון בע"מ 42מי תעשיות סטרים אנאירוביסודה מזון תעשייתי  3 38 279 102 13,391מפעל
אשקלון חלבון 43מי מוצרי אנאירוביסולבר מזון תעשייתי  53 534 34 32,582מפעל
אשקלון בע"מ 44מי דיקלה גני קניוניםסילבר מסעדות ארועים  2533 319 7,793אולמות

 3,417 8937 14105 93 22 יבוריא תואקשמו ןוזמ ילעפמ םיחוניק ןדע ןולקשא ימ
אשקלון יסכה 46מי הדס הארץ-משחטת  7 70 884 178 51,193משחטותעוף
אשקלון ולוגיסטיקה 47מי שירותים רחיצהעינב ותחנות  18 108 72מוסכים
אשקלון בע"מ 48מי (1981) קלים משקאות ציון אנאירוביענבי מזון תעשייתי  1 11 457 89 55,629מפעל

 18,598 399 1637 13 תוכתמ יופיצ מ"עב תוישעת ןולקשא תושע 49 ןולקשא ימ
אשקלון בע"ממי עורות עורות/בורסקאותפליציה 2004 עיבוד  5 2743 402 299 מפעל
אשקלון רשפים 51מי בע"מ-מתחם י.א אנאירוביפרבורגר מזון תעשייתי  14 143 635 50 3,649מפעל
אשקלון אשקלון 52מי חוצות מול קניוניםפרו מסעדות ארועים  565 258 3,714אולמות
אשקלון בע"מ 53מי משקאות 2009 אנאירוביפרינטו מזון תעשייתי  81 206 18 1,622מפעל
אשקלון המרינה 54מי מתחם סקובר הדרום קניוניםצוללי מסעדות ארועים  2913 691 1,887אולמות
אשקלון בע"ממי שרף מוצרי - שרפון כימיהצח  90 1306 24 21,757 מפעלי
אשקלון הבר 56מי הברון-וגנ קניונים רפאלי-אולמי מסעדות ארועים  1795 186 4,307אולמות
אשקלון שקמה 57מי הסוהר-כלא בתי מלוןשירות  1243 307 63,000בתי
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אשקלון בע"ממי שמיים ברכת קניוניםא.נ.פ ארועים,מסעדות,  289.609נתרן 14/01/2018 979.00אולמות
אשקלון בע"ממי אשקלון נופש מלוןאגמים  480נתרן 20/11/2018 2,300.53בתי
אשקלון בע"ממי אשקלון נופש מלוןאגמים  pH 5.7 20/11/2018 2,300.53בתי
אשקלון בע"ממי אשקלון נופש מלוןאגמים  786כלוריד 20/11/2018 2,300.53בתי
אשקלון (גלידות)מי בע"מ שפע אירוביאלסקה ומשקאות מזון  684כלוריד 30/08/2018 3,947.35מפעלי
אשקלון (גלידות)מי בע"מ שפע אירוביאלסקה ומשקאות מזון ושומנים 30/08/2018 3,947.35מפעלי  1239שמנים
אשקלון (גלידות)מי בע"מ שפע אירוביאלסקה ומשקאות מזון להפרדה 30/08/2018 3,947.35מפעלי הניתנים  1062שומנים
אשקלון (גלידות)מי בע"מ שפע אירוביאלסקה ומשקאות מזון  1145כלוריד 24/04/2018 4,892.79מפעלי
אשקלון (גלידות)מי בע"מ שפע אירוביאלסקה ומשקאות מזון ושומנים 24/04/2018 4,892.79מפעלי  505שמנים
אשקלון (גלידות)מי בע"מ שפע אירוביאלסקה ומשקאות מזון להפרדה 24/04/2018 4,892.79מפעלי הניתנים  414שומנים
אשקלון בע"ממי מזון יצור קניונים אמיליה ארועים,מסעדות, ושומנים 29/10/2018 1,587.97אולמות  764שמנים
אשקלון בע"ממי מזון יצור קניונים אמיליה ארועים,מסעדות,  312נתרן 29/10/2018 1,587.97אולמות
אשקלון בע"ממי מזון יצור קניונים אמיליה ארועים,מסעדות,  518כלוריד 29/10/2018 1,587.97אולמות
אשקלון בע"ממי מזון יצור קניונים אמיליה ארועים,מסעדות,  298נתרן 13/08/2018 6,035.38אולמות
אשקלון בע"ממי (2011) סעדון -שלמה שלמה המלך קניונים ארמונות ארועים,מסעדות,  pH 5.55 15/11/2018 1,051.26אולמות
אשקלון בע"ממי (2011) סעדון -שלמה שלמה המלך קניונים ארמונות ארועים,מסעדות, ושומנים 08/02/2018 567.15אולמות  500שמנים
אשקלון המרינהמי בע"מ-מתחם מרין קניוניםבראסרי ארועים,מסעדות, ושומנים 12/07/2018 942.45אולמות  439שמנים
אשקלון אשקלוןמי מ.א.חוף מומס 15/11/2018 1,116,000.00 אחרברכיה  6.9סולפיד
אשקלון אשקלוןמי מ.א.חוף מומס 22/08/2018 1,031,000.00 אחרברכיה  9.2סולפיד
אשקלון אשקלוןמי מ.א.חוף מומס 06/06/2018 954,000.00 אחרברכיה  5.2סולפיד
אשקלון אשקלוןמי מ.א.חוף מומס 13/03/2018 869,000.00 אחרברכיה  9.5סולפיד
אשקלון אשקלוןמי מ.א.חוף מומס 24/01/2018 821,000.00 אחרברכיה  11.5סולפיד
אשקלון המרינהמי מתחם בע"מ ושיוק יזמות ירון שחר - המים על קניוניםגאטוס ארועים,מסעדות, ושומנים 12/07/2018 685.38אולמות  820שמנים
אשקלון בע"ממי הוטל טאוור מלוןגולדן ושומנים 28/10/2018 5,202.67בתי  450שמנים
אשקלון בע"ממי הוטל טאוור מלוןגולדן  pH 10.7 28/10/2018 5,202.67בתי
אשקלון בע"ממי הוטל טאוור מלוןגולדן להפרדה 28/10/2018 5,202.67בתי הניתנים  194שומנים
אשקלון משניתמי - בע"מ קולורדו אירוביגלידות ומשקאות מזון להפרדה 03/09/2018 2,312.00מפעלי הניתנים  1238שומנים
אשקלון משניתמי - בע"מ קולורדו אירוביגלידות ומשקאות מזון ומינרלים 03/09/2018 2,312.00מפעלי אנאורגניים מוצקים  5260 כלל
אשקלון משניתמי - בע"מ קולורדו אירוביגלידות ומשקאות מזון  pH 4.6 03/09/2018 2,312.00מפעלי
אשקלון משניתמי - בע"מ קולורדו אירוביגלידות ומשקאות מזון ושומנים 03/09/2018 2,312.00מפעלי  2856שמנים
אשקלון משניתמי - בע"מ קולורדו אירוביגלידות ומשקאות מזון ושומנים 12/03/2018 482.60מפעלי  517שמנים
אשקלון משניתמי - בע"מ קולורדו אירוביגלידות ומשקאות מזון  pH 4.51 12/03/2018 482.60מפעלי
אשקלון משניתמי - בע"מ קולורדו אירוביגלידות ומשקאות מזון להפרדה 12/03/2018 482.60מפעלי הניתנים  455שומנים
אשקלון משניתמי - בע"מ קולורדו אירוביגלידות ומשקאות מזון ומינרלים 12/03/2018 482.60מפעלי אנאורגניים מוצקים  8515 כלל
אשקלון משניתמי - בע"מ קולורדו אירוביגלידות ומשקאות מזון  pH 3.62 14/01/2018 1,104.17מפעלי
אשקלון בע"ממי (1986) אשקלון שמשון מלוןגני  pH 5.08 16/04/2018 1,215.57בתי
אשקלון בע"ממי (1986) אשקלון שמשון מלוןגני  304נתרן 16/04/2018 1,215.57בתי
אשקלון בע"ממי (1986) אשקלון שמשון מלוןגני  pH 4.64 08/02/2018 2,502.62בתי
אשקלון בע"ממי (1986) אשקלון שמשון מלוןגני  518נתרן 08/02/2018 2,502.62בתי
אשקלון בע"ממי (1986) אשקלון שמשון מלוןגני  876כלוריד 08/02/2018 2,502.62בתי
אשקלון הנופש)מי (כפר (ע.ר) בישראל החייל למען מלוןהאגודה  pH 5.55 25/01/2018 14,334.86בתי
אשקלון וופלמי מוצרי אירוביהגביע ומשקאות מזון  pH 11.18 10/12/2018 2,120.40מפעלי
אשקלון וופלמי מוצרי אירוביהגביע ומשקאות מזון להפרדה 08/08/2018 964.65מפעלי הניתנים  107שומנים
אשקלון וופלמי מוצרי אירוביהגביע ומשקאות מזון ושומנים 27/06/2018 1,913.31מפעלי  978שמנים
אשקלון וופלמי מוצרי אירוביהגביע ומשקאות מזון להפרדה 27/06/2018 1,913.31מפעלי הניתנים  378שומנים
אשקלון וופלמי מוצרי אירוביהגביע ומשקאות מזון ושומנים 12/03/2018 2,513.47מפעלי  2446שמנים
אשקלון וופלמי מוצרי אירוביהגביע ומשקאות מזון  808נתרן 12/03/2018 2,513.47מפעלי
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אשקלון וופל 48מי מוצרי אירוביהגביע ומשקאות מזון  pH 11.35 12/03/2018 2,513.47מפעלי
אשקלון וופל 49מי מוצרי אירוביהגביע ומשקאות מזון להפרדה 12/03/2018 2,513.47מפעלי הניתנים  1500שומנים
אשקלון -טרה 50מי קלים למשקאות המרכזית אירוביהחברה ומשקאות מזון  333נתרן 12/04/2018 4,600.00מפעלי
אשקלון -טרה 54מי קלים למשקאות המרכזית אירוביהחברה ומשקאות מזון  294נתרן 12/03/2018 64,684.85מפעלי
אשקלון אשקלוןמי ברזילי הרפואי חוליםהמרכז נוניונים 19/12/2018 16,081.17בתי  7.16דטרגנטים
אשקלון אשקלון 56מי ברזילי הרפואי חוליםהמרכז נוניונים 20/11/2018 66,020.16בתי  6.69דטרגנטים
אשקלון אשקלון 57מי ברזילי הרפואי חוליםהמרכז נוניונים 22/08/2018 46,386.63בתי  12.22דטרגנטים
אשקלון אשקלון 58מי ברזילי הרפואי חוליםהמרכז נוניונים 06/06/2018 18,316.46בתי  6.3דטרגנטים
אשקלון אשקלון 59מי ברזילי הרפואי חוליםהמרכז נוניונים 24/04/2018 65,598.50בתי  10.2דטרגנטים
אשקלון אשקלוןמי ברזילי הרפואי חוליםהמרכז נוניונים 24/04/2018 65,598.50בתי  6.82דטרגנטים
אשקלון אשקלון 61מי מלוןהרלינגטון להפרדה 22/08/2018 17,449.43בתי הניתנים  122שומנים
אשקלון ותבל 62מי מוליכי אסף מתכותחד מינרלי 03/09/2018 589.57ציפוי  45שמן
אשקלון ותבל 63מי מוליכי אסף מתכותחד  VSS/TSS 68 11/07/2018 2,279.48ציפוי
אשקלון ותבל 64מי מוליכי אסף מתכותחד  5.98נחושת Cu 11/07/2018 2,279.48ציפוי
אשקלון ותבלמי מוליכי אסף מתכותחד  354נתרן 11/07/2018 2,279.48ציפוי
אשקלון בע"מ 66מי קטיף עלי אנאירוביחסלט מזון תעשייתי  VSS/TSS 62 12/07/2018 7,379.03מפעל
אשקלון בע"מ 67מי אקולוגיה אור כימיהטל  329נתרן 20/11/2018 398.20מפעלי
אשקלון בע"מ 68מי אקולוגיה אור כימיהטל  3841כלוריד 30/08/2018 2,063.40מפעלי
אשקלון בע"מ 69מי אקולוגיה אור כימיהטל  562נתרן 30/08/2018 2,063.40מפעלי
אשקלון ראשוןמי אור צפריר העמק- קניוניםטעם ארועים,מסעדות,  pH 5.17 14/11/2018 2,667.34אולמות
אשקלון וחיטוי 71מי ניקוי חומרי כימיהי.שיאון נוניונים 12/07/2018 775.74מפעלי  22דטרגנטים
אשקלון וחיטוי 72מי ניקוי חומרי כימיהי.שיאון  295נתרן 12/07/2018 775.74מפעלי
אשקלון וחיטוי 73מי ניקוי חומרי כימיהי.שיאון אניוניים 12/07/2018 775.74מפעלי  430דטרגנטים
אשקלון וחיטוי 74מי ניקוי חומרי כימיהי.שיאון  6155כלוריד 06/06/2018 1,898.14מפעלי
אשקלון וחיטוימי ניקוי חומרי כימיהי.שיאון אניוניים 06/06/2018 1,898.14מפעלי  750דטרגנטים
אשקלון וחיטוי 76מי ניקוי חומרי כימיהי.שיאון  6.51אבץ Zn 06/06/2018 1,898.14מפעלי
אשקלון וחיטוי 77מי ניקוי חומרי כימיהי.שיאון  2710נתרן 06/06/2018 1,898.14מפעלי
אשקלון וחיטוי 78מי ניקוי חומרי כימיהי.שיאון  764נתרן 12/03/2018 6,760.56מפעלי
אשקלון וחיטוי 79מי ניקוי חומרי כימיהי.שיאון אניוניים 12/03/2018 6,760.56מפעלי  153דטרגנטים
אשקלון וחיטוימי ניקוי חומרי כימיהי.שיאון  1032כלוריד 12/03/2018 6,760.56מפעלי
אשקלון גלוון 81מי פקר פז מתכותיד  11.2אבץ Zn 03/09/2018 996.71ציפוי
אשקלון גלוון 82מי פקר פז מתכותיד מומס 03/09/2018 996.71ציפוי  2.6סולפיד
אשקלון גלוון 83מי פקר פז מתכותיד  9.46אבץ Zn 27/02/2018 970.06ציפוי
אשקלון בע"מ 84מי ובניו(1988) יוחננוף קניוניםמ. ארועים,מסעדות,  276.562נתרן 14/01/2018 629.88אולמות
אשקלון בע"ממי ובניו(1988) יוחננוף קניוניםמ. ארועים,מסעדות,  483כלוריד 14/01/2018 629.88אולמות
אשקלון אשקלון 86מי חוף מ.א ניצן מומס 13/08/2018 90,000.00 אחרמאסף  10.3סולפיד
אשקלון אשקלון 87מי חוף מ.א ניצן מומס 06/06/2018 90,000.00 אחרמאסף  4.4סולפיד
אשקלון אשקלון 88מי חוף מ.א ניצן  VSS/TSS 49 06/06/2018 90,000.00 אחרמאסף
אשקלון אשקלון 89מי חוף מ.א ניצן מומס 16/04/2018 92,000.00 אחרמאסף  16.4סולפיד
אשקלון אשקלוןמי חוף מ.א ניצן מומס 13/03/2018 58,000.00 אחרמאסף  4.4סולפיד
אשקלון אשקלון 91מי חוף מ.א ניצן מומס 28/02/2018 90,000.00 אחרמאסף  7.1סולפיד
אשקלון משי 92מי אורן אירובימאפיית ומשקאות מזון  pH 5.53 15/11/2018 1,651.93מפעלי
אשקלון משי 93מי אורן אירובימאפיית ומשקאות מזון ושומנים 15/11/2018 1,651.93מפעלי  384שמנים
אשקלון משי 94מי אורן אירובימאפיית ומשקאות מזון ושומנים 13/08/2018 1,789.10מפעלי  449שמנים
אשקלון משימי אורן אירובימאפיית ומשקאות מזון  pH 5 13/08/2018 1,789.10מפעלי
אשקלון משי 96מי אורן אירובימאפיית ומשקאות מזון להפרדה 13/08/2018 1,789.10מפעלי הניתנים  187שומנים
אשקלון משי 97מי אורן אירובימאפיית ומשקאות מזון  pH 4.89 08/02/2018 2,166.86מפעלי



מפעלמס'תאגיד תעשייתישם לדיגוםמגזר מים הדיגום צריכת החורגתאריך נמדדהפרמטר ערך
אשקלון משימי אורן אירובימאפיית ומשקאות מזון להפרדה 08/02/2018 2,166.86מפעלי הניתנים  862שומנים
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אשקלון בע"מ-קרלסברגמי ישראל בירה אנאירובי מבשלות מזון תעשייתי מומס 06/06/2018 24,130.00מפעל  1.9סולפיד
אשקלון משימי אורן אירובימאפיית ומשקאות מזון ושומנים 08/02/2018 2,166.86מפעלי  977שמנים

אשקלון בע"מ-קרלסברגמי ישראל בירה אנאירובי מבשלות מזון תעשייתי  292נתרן 24/01/2018 66,249.47מפעל
אשקלון לוימי רמי אור קניוניםמגה ארועים,מסעדות,  pH 5.3 18/10/2018 1,083.69אולמות
אשקלון נ.ע.ממי מתקדמים אריזה פתרונות כימיהמובילאק  COD/BOD 6.9 27/06/2018 1,646.78מפעלי
אשקלון נ.ע.ממי מתקדמים אריזה פתרונות כימיהמובילאק מינרלי 27/06/2018 1,646.78מפעלי  65שמן
אשקלון נ.ע.ממי מתקדמים אריזה פתרונות כימיהמובילאק  VSS/TSS 58 27/06/2018 1,646.78מפעלי
אשקלון נ.ע.ממי מתקדמים אריזה פתרונות כימיהמובילאק  VSS/TSS 50 07/02/2018 918.53מפעלי
אשקלון בע"ממי מ.א.ש.ר.הובלות - מילניום רחיצהמוסך ותחנות מינרלי 09/12/2018 77.90מוסכים  130שמן
אשקלון בע"ממי מ.א.ש.ר.הובלות - מילניום רחיצהמוסך ותחנות מינרלי 13/08/2018 852.71מוסכים  118שמן
אשקלון בע"ממי והידראוליקה מנופים בעמ-פאיז אשקלון סייד רחיצהמוסכי ותחנות מינרלי 09/12/2018 228.51מוסכים  82שמן
אשקלון בע"ממי והידראוליקה מנופים בעמ-פאיז אשקלון סייד רחיצהמוסכי ותחנות  486נתרן 09/12/2018 228.51מוסכים
אשקלון בע"ממי והידראוליקה מנופים בעמ-פאיז אשקלון סייד רחיצהמוסכי ותחנות מינרלי 24/05/2018 447.14מוסכים  456שמן
אשקלון המרינהמי מתחם הדייג ניסו קניוניםמסעדת ארועים,מסעדות,  pH 4.4 23/08/2018 621.60אולמות
אשקלון המרינהמי מתחם הדייג ניסו קניוניםמסעדת ארועים,מסעדות,  pH 5.3 24/05/2018 563.33אולמות
אשקלון בע"ממי שדרות אירובימעדנות ומשקאות מזון  pH 5.2 18/10/2018 934.64מפעלי
אשקלון בע"ממי שדרות אירובימעדנות ומשקאות מזון ושומנים 18/10/2018 934.64מפעלי  400שמנים
אשקלון בע"ממי שדרות אירובימעדנות ומשקאות מזון ושומנים 08/08/2018 976.97מפעלי  402שמנים
אשקלון בע"ממי שדרות אירובימעדנות ומשקאות מזון  771נתרן 08/08/2018 976.97מפעלי
אשקלון בע"ממי שדרות אירובימעדנות ומשקאות מזון  pH 5.44 24/05/2018 1,409.62מפעלי
אשקלון בע"ממי שדרות אירובימעדנות ומשקאות מזון  587כלוריד 24/05/2018 1,409.62מפעלי
אשקלון בע"ממי שדרות אירובימעדנות ומשקאות מזון  418נתרן 24/05/2018 1,409.62מפעלי
אשקלון בע"ממי שדרות אירובימעדנות ומשקאות מזון  pH 4.9 07/02/2018 1,072.06מפעלי
אשקלון בע"ממי שדרות אירובימעדנות ומשקאות מזון ושומנים 07/02/2018 1,072.06מפעלי  432שמנים
אשקלון חלבוןמי מוצרי אנאירוביסולבר מזון תעשייתי  515נתרן 11/07/2018 14,264.52מפעל
אשקלון חלבוןמי מוצרי אנאירוביסולבר מזון תעשייתי  779כלוריד 11/07/2018 14,264.52מפעל
אשקלון חלבוןמי מוצרי אנאירוביסולבר מזון תעשייתי  pH 5.66 24/01/2018 3,901.58מפעל
אשקלון בע"ממי דיקלה גני קניוניםסילבר ארועים,מסעדות,  pH 4.25 15/11/2018 1,517.51אולמות
אשקלון בע"ממי דיקלה גני קניוניםסילבר ארועים,מסעדות,  pH 5.1 23/08/2018 4,551.93אולמות
אשקלון בע"ממי דיקלה גני קניוניםסילבר ארועים,מסעדות,  pH 4.76 08/02/2018 1,723.25אולמות
אשקלון קינוחיםמי אירוביעדן ומשקאות מזון להפרדה 14/11/2018 1,889.51מפעלי הניתנים  883שומנים
אשקלון קינוחיםמי אירוביעדן ומשקאות מזון  pH 5.13 14/11/2018 1,889.51מפעלי
אשקלון קינוחיםמי אירוביעדן ומשקאות מזון ושומנים 14/11/2018 1,889.51מפעלי  896שמנים
אשקלון קינוחיםמי אירוביעדן ומשקאות מזון ושומנים 24/04/2018 876.57מפעלי  399שמנים
אשקלון קינוחיםמי אירוביעדן ומשקאות מזון  pH 5.78 10/01/2018 650.89מפעלי
אשקלון קינוחיםמי אירוביעדן ומשקאות מזון ושומנים 10/01/2018 650.89מפעלי  4095שמנים
אשקלון יסכהמי הדס הארץ-משחטת מומס 30/08/2018 7,025.83משחטותעוף  1.2סולפיד
אשקלון ולוגיסטיקהמי שירותים רחיצהעינב ותחנות  0.14כסף Ag 10/12/2018 35.13מוסכים
אשקלון ולוגיסטיקהמי שירותים רחיצהעינב ותחנות  pH 5.5 10/12/2018 35.13מוסכים
אשקלון ולוגיסטיקהמי שירותים רחיצהעינב ותחנות מינרלי 08/08/2018 13.77מוסכים  38שמן
אשקלון ולוגיסטיקהמי שירותים רחיצהעינב ותחנות  pH 5.07 08/08/2018 13.77מוסכים
אשקלון ולוגיסטיקהמי שירותים רחיצהעינב ותחנות  1.93בורון 08/08/2018 13.77מוסכים
אשקלון ולוגיסטיקהמי שירותים רחיצהעינב ותחנות  2.66בורון 27/06/2018 23.23מוסכים
אשקלון ולוגיסטיקהמי שירותים רחיצהעינב ותחנות  pH 5.6 27/06/2018 23.23מוסכים
אשקלון בע"ממי תעשיות אשקלון מתכות עשות מומס 22/08/2018 4,838.17ציפוי  3סולפיד
אשקלון בע"ממי תעשיות אשקלון מתכות עשות מומס 23/05/2018 5,005.25ציפוי  1.1סולפיד
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דדמנ ךרע גרוחה רטמרפה םוגידה ךיראת םוגידל םימ תכירצ יתיישעת רזגמ לעפמ םש 'סמ  דיגאת
1.2 

4.41 
7.19 
718 
1.3 

4.46 
703 
5.15 

 סמומ דיפלוס
 ןורוב
 Cr יכרע שולש םורכ
 טאפלוס
 סמומ דיפלוס

pH 
 ןרתנ
 ןורוב

27/02/2018 
15/11/2018 
15/11/2018 
15/11/2018 
15/11/2018 
15/11/2018 
15/11/2018 
13/03/2018 

1,717.00 
242.88 
242.88 
242.88 
242.88 
242.88 
242.88 
56.41 

 תוכתמ יופיצ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ

 מ"עב תוישעת ןולקשא תושע
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ

 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ

1.1 
15.9 
1466 
12.3 
1730 
822 
4.48 
5.68 
376 

 Cr+6 יכרע שש םורכ
 Cr יכרע שולש םורכ
 טאפלוס
 סמומ דיפלוס
 ןרתנ
 דירולכ

pH 
pH 

 ןרתנ

13/03/2018 
13/03/2018 
13/03/2018 
13/03/2018 
13/03/2018 
13/03/2018 
23/08/2018 
24/05/2018 
24/05/2018 

56.41 
56.41 
56.41 
56.41 
56.41 
56.41 

936.60 
950.00 
950.00 

 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 תואקסרוב/תורוע דוביע לעפמ
 םינוינק ,תודעסמ,םיעורא תומלוא
 םינוינק ,תודעסמ,םיעורא תומלוא
 םינוינק ,תודעסמ,םיעורא תומלוא

 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 מ"עב תורוע 2004 היצילפ
 הנירמה םחתמ רבוקס םורדה יללוצ
 הנירמה םחתמ רבוקס םורדה יללוצ
 הנירמה םחתמ רבוקס םורדה יללוצ

 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ

607 
4.5 
615 
5.19 
4.66 
496 
5.3 

395.52 

 דירולכ
COD/BOD 

 ןרתנ
pH 
pH 

 ןרתנ
COD/BOD 

 ןרתנ

24/05/2018 
24/04/2018 
09/12/2018 
13/08/2018 
28/02/2018 
29/10/2018 
23/08/2018 
18/03/2018 

950.00 
8,980.26 
1,218.75 
2,368.09 

720.22 
11,627.85 
29,643.02 
9,132.19 

 םינוינק ,תודעסמ,םיעורא תומלוא
 הימיכ ילעפמ
 םינוינק ,תודעסמ,םיעורא תומלוא
 םינוינק ,תודעסמ,םיעורא תומלוא
 םינוינק ,תודעסמ,םיעורא תומלוא
 ןולמ יתב
 ןולמ יתב
 ןולמ יתב

 הנירמה םחתמ רבוקס םורדה יללוצ
 מ"עב ףרש ירצומ- ןופרש חצ
 רבה נגו-ןורבה ימלוא-ילאפר
 רבה נגו-ןורבה ימלוא-ילאפר
 רבה נגו-ןורבה ימלוא-ילאפר
 המקש אלכ-רהוסה יתב תוריש
 המקש אלכ-רהוסה יתב תוריש
 המקש אלכ-רהוסה יתב תוריש

 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ
 ןולקשא ימ


