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 כנית הניטורת .1

 רשימת מפעלים מזהמים פוטנציאליים   1.1

 רשימת מפעלי מזון בעלי פוטנציאל זיהום – 1טבלה 

 

שוחת  כתובת שם המפעל מס'
 דיגום

מגזר תעשייתי על פי 
 התקנות

תדירות 
 הדיגום

סוג 
 פרמטרים לבדיקה הדיגום

 אחוד 1דרך החרושת  שטראוס גלידות  .1

 מפעלי מזון ומשקאות

 מורכב 12

 ,TSS105ºC ,pHשמנים ושומנים, 
COD ,חנקן קיילדל , כלורידים, נתרן

(TKNזרחן כללי ,) 

אזור תעשייה )ליד  בית בד סעיד  .2
 1 אחוד עזריאלי(

 אקראי

 מוצא עכו 52אזור תעשייה דרום  בולטימור ספייס  .3

4 

4.  
רמי לוי שיווק 

 עכו -השקמה 
מול  -עכו  2רח' בולטימור 

 אחוד עין המפרץ

5.  
דגי הקיבוצים 

 2 מוצא עכו 2בולטימור  בע"מ

 4 אחוד עכו 67בן עמי  שופרסל  .6
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 בעלי פוטנציאל זיהום וקניונים  מסעדותרשימת אולמות אירועים,  – 2טבלה 

מגזר תעשייתי  שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
 פרמטרים לבדיקה סוג הדיגום תדירות הדיגום על פי התקנות

 מוצא דרך עכו )בכניסה לעכו( אולמי טופז  .7

אולמות 
אירועים, 

 מסעדות, קניונים

4 

 מורכב

 ,pHשמנים ושומנים, 
COD, TSS105ºC ,
 כלורידים, נתרן

 אחוד , עכו2ההגנה  אורי בורי  .8

 אקראי

9.  
מסעדת הלחם 

 מוצא 24315, עכו, 30ההגנה  והדגים

 מוצא ההגנה, עכו דוניאנה  .10

 מוצא ליאופולד השני עכו העתיקה אבו כריסטו  .11

12.  
מוברשם חוף 

 מוצא , עכו10ההגנה  מערבי

מתחם מוצא MEDמתחם  אל באבור  .13  

מתחם מוצא MEDמתחם  קפה נטו  .14  

מתחם מוצא מתחם חוף ארגמן מוברשם ארגמן  .15  

מתחם מוצא מתחם חוף ארגמן פנורמה  .16  

 מוצא 1שלום הגליל  קניון עכו  .17

 אחוד , עכו22/4 22-רחוב הגדוד מאכלי הצפון  .18

 X2 2X4אחוד 24611, עכו, 2החרושת  קניון עזריאלי  .19

א מתחם מלון מוצ יהונתן החשמונאי מסעדת רם  .20
 מורכב 4 חוף התמרים
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 .0תדירות דיגום  – מק"י 5שצריכת המים היומית נמוכה מ    רשימת מסעדות – 3טבלה 

מגזר תעשייתי  שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
 על פי התקנות

צריכת מים 
 פרמטרים לבדיקה סוג הדיגום יומית ממוצעת

 מוצא 29/2העצמאות  שווארמה לאבידי  .21

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

2.12 

 אקראי
 ,pHשמנים ושומנים, 

COD, TSS105ºC ,
 כלורידים, נתרן

 1.30 מוצא כיכר השעון נמל עכו העתיקה מסעדת ג'רחי  .22

 2.11 אחוד 60/30בן עמי  חומוס סעיד  .23

24.  
בר סמי סנדוויץ 

 1.10 מוצא 29/2העצמאות  הגדול

 

 בעלי פוטנציאל זיהום בתי מלוןרשימת  – 4טבלה 

 שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
מגזר 

תעשייתי על 
 פי התקנות

תדירות 
 פרמטרים לבדיקה  סוג הדיגום  הדיגום 

מלון חוף   .25
 יהונתן החשמונאי התמרים

א מתחם מוצ
מלון חוף 
 התמרים

 בתי מלון

4 

 מורכב
, TSS105ºC, BOD, CODשמנים ושומנים

 , בורון, דטרגנטיםpHכלורידים, נתרן, 
דרך הארבעה  מלון עכו ביץ'  .26

 מוצא ,עכו1

 אקראי

אכסניית   .27
, TSS105ºC, BOD, CODשמנים ושומנים,  2 מוצא ,עכו2וויצמן  האבירים

 pHכלורידים, נתרן, 
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 פוטנציאל זיהוםרשימת תחנות תדלוק בעלות  –5טבלה 

 

מגזר תעשייתי  שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
 על פי התקנות

תדירות 
 הדיגום

סוג 
 פרמטרים לבדיקה הדיגום

 מוצא ,עכו42בולטימור  אלון עכו  .28

 תחנות תדלוק

 אקראי 4

 ,COD, pHשמן מינרלי, 

 מוצא ,עכו50בן עמי  סונול בן עמי  .29

30.  
דיסקאונט 

ארגמן תחנות 
 דלק בע"מ

יהונתן החשמונאי 
 אחוד ,עכו

א.ב.  -דלק גל   .31
 מוצא ,עכו1משמר הים  ליבר )גלי חוף(

 מוצא , עכו8510כביש  פז עכו צפון  .32

 מוצא ,עכו1שלום הגליל  דלק נווה ספיר  .33

כביש עכו חיפה, צ.  סונול מפגש נעמן  .34
תחנות דלק +  מוצא כפר מסריק

 מסעדות
, pH, COD, TSS105ºCשמנים ושומנים, 

 כלורידים, נתרן, שמן מינרלי
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 רשימת בתי עסק לייצור ועיבוד מוצרי מתכת בעלי פוטנציאל זיהום – 6טבלה 

 

 שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
מגזר תעשייתי 
 על פי התקנות

תדירות 
 הדיגום

 פרמטרים לבדיקה סוג הדיגום

 מוצא 2משה בורשטיין  י.שרמן  .35

מפעלי ציפוי 
 מתכות וטיפול

 פני שטח

4 

 אקראי

, שמן VSS, TSS105ºCסריקת מתכות כבדות 
, סריקה כלורידים, סולפאט, pHמינרלי , 

סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים 
 DOX,COD מומסים

 זיקה  .36
משה בורשנטיין 

14 
 אחוד

, שמן VSS, TSS105ºCסריקת מתכות כבדות 
, סריקה כלורידים, סולפאט, pHמינרלי , 

 COD,סולפיד מומס, 

, שמן VSS, TSS105ºCסריקת מתכות כבדות  6 אחוד , עכו1דוד רמז  אלי חג'ג'  .37
, סריקה כלורידים, סולפאט, pHמינרלי , 

סולפיד מומס, כלל פחמימנים הלוגנים 
  .DOX,COD 38 מומסים

מתחם צינורות 
המזרח התיכון 

 בע"מ

אזור תעשייה 
 16דרום 

 במורכ 4 מוצא
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 רשימת בתי דפוס בעלי פוטנציאל זיהום –7טבלה 

 
מגזר תעשייתי  שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'

 על פי התקנות
תדירות 
 הדיגום

סוג 
 פרמטרים לבדיקה  הדיגום

 ,VSS, pHסריקת מתכות כבדות,  אקראי 4 בתי דפוס מוצא א.ת עכו דרום רח' בולטימור ש. לרנר  .39
TSS105ºC, CODכלורידים , 

 

 רשימת בתי עסק בתחום חומרי בנייה בעלי פוטנציאל זיהום –8טבלה 

שם  מס'
מגזר תעשייתי על  שוחת דיגום כתובת המפעל

 פי התקנות
תדירות 
 הדיגום

סוג 
 פרמטרים לבדיקה הדיגום

טמבור   .40
 גבס

, 2משה בורנשטיין 
 ,BOD, COD, pHסריקת מתכות כבדות,  אקראי 2 מפעלי חומרי בנייה אחוד עכו 

TSS105ºCכלורידים, נתרן , 

 
 כימיה בעלי פוטנציאל זיהוםה בתחוםרשימת בתי עסק  –9טבלה 

שם  מס'
מגזר תעשייתי  שוחת דיגום כתובת המפעל

 על פי התקנות
תדירות 
 הדיגום 

סוג 
 פרמטרים לבדיקה  הדיגום 

טמבור   .41
 עכו דרום

משה 
בורנשטיין 

 ,עכו2
 אחוד

 מפעלי כימיה

12 

 מורכב
 ,pH, שמן מינרלי, BOD, CODסריקת מתכות כבדות, 
VSS, TSS 105ºC פחמימנים הלוגנים מומסים ,

(DOX( חנקן קיילדל ,)TKNזרחן כללי,  כלורידים ,) 
טמבור   .42

 מוצא א.ת. נעמן אסקר

6 

43.  GES 
משה 

בורנשטיין 
 ,עכו2

 אקראי אחוד
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 רשימת בתי חולים, מוסדות בריאות ומוסדות חינוך בעלי פוטנציאל זיהום – 10טבלה 

שוחת  כתובת שם המפעל מס'
 דיגום

מגזר תעשייתי על 
 פי התקנות

תדירות 
פרמטרים לבדיקה  על פי סיווג של בתי  סוג הדיגום הדיגום

 מלון)הסיווג הקרוב ביותר לסיווג הנ"ל(

 אחוד , עכו2דוכיפת  ביה"ח מזרע  .44

 מלון בתי

4 
 אקראי

, TSS105ºC, BOD, CODשמנים ושומנים
 , בורון, דטרגנטים pHכלורידים, נתרן, 

, 72אריה דושינסקי  פנימיית אחווה  .45
 מוצא עכו

46.  
פנימייה )מעון 

 עתידות(
אחד העם, שיכוני 

 מוצא עכו, המזרח,

יהושפט, עכו, מיקוד:  ביה"ס לקציני ים  .47
 אחוד 2451200

 מורכב
 כפר הנוער מנוף  .48

 דוד רמז, עכו
ד.נ. אשרת עכו, 

25200 
 מוצא

2 49.  
ישיבת -ישיבה

 הסדר רוח צפונית
 1אריה דושינצקי 

 אקראי מוצא עכו

50.  
המכללה 

האקדמית גליל 
 מערבי

 דרך המכללות
 2125ת.ד. 
 24121עכו 

, TSS105ºC,  COD, שמנים ושומנים מורכב מוצא
 pHכלורידים, נתרן, 
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 רשימת מוסכים בעלי פוטנציאל זיהום – 11טבלה 

מגזר תעשייתי על  שוחת דיגום כתובת שם המפעל מס'
 פי התקנות

תדירות 
 פרמטרים לבדיקה  סוג הדיגום  הדיגום 

,עכו 6/4בן עמי  דיזל עכו  .51  מוצא 

מוסכים 
 אקראי  4 )מכונאות רכב(

pH ,שמן מינרלי ,
סריקת מתכות כבדות, 

TSS105ºC, VSS 

 מוצא ,עכו6בולטימור  אחים פרטוש  .52

 אחוד משה בורונשטיין א.ת. דרום גפי מוטורס בע"מ  .53

 אחוד , אזור תעשייה דרום2רח' החרש  מוסך מוניות "שלי"  .54

 אחוד א.ת דרום ,עכו פיז'ו מהנדסים  .55

 אחוד ,עכו1בולטימור  סדןמזדה   .56

 אחוד חיפה ,עכו-כביש עכו 1שער נעמן  מרכז הצפון מוטורס  .57
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 2017-18סה"כ סיווגי תעשייה בתוכנית ניטור  – 12טבלה 

 סה"כ מפעלים סיווג תעשייתי מס"ד

 6 מפעלי מזון 1

 18 אולמות אירועים מסעדות וקניונים 2

 3 בתי מלון 3

 7 תחנות תדלוק 4

 4 ייצור ועיבוד מוצרי מתכת 5

 1 בתי דפוס 6

 1 חומרי בנייה 7

 3 כימיה, פלסטיק, אלקטרוניקה 8

 7 מוסדות בריאות וחינוך 9

 7 מוסכים 10

 57 סה"כ בתי עסק בעלי פוטנציאל זיהום

 

 


