
 

 שפכי תעשייה ובקרה כנית ניטורת

0202-0202 
 

 עכו-תאגיד מי 

 

 



 רשימת מפעלים מזהמים פוטנציאלייםכנית ניטור , ת

 בעלי פוטנציאל זיהום אולמות אירועים, מסעדות, קניוניםרשימת  – 1טבלה 

מגזר  שם בית העסק #
 נקודת דיגום  תדירות דיגום  כתובת תעשייתי

פרמטרים 
מתוכננים 

 לבדיקה

סוג הדיגום )חטף 
 ו/או מורכב (

1 

מסעדת אבו כריסטו 
 תריאנדפילידס מריה

אולמות 
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 זרם כללי 4 עכו העתיקה

שמנים 
 ,pHושומנים,

COD, TSS ,
 כלורידים, נתרן

 חטף

 חטף זרם כללי 4 ליאופולד השני , עכו אברמ"ס אולמי טופז 2

זרם תעשייתי  4 , עכו2ההגנה  אורי בורי בע"מ 3
 חטף אחוד

 חטף זרם כללי 4 ההגנה, עכו סאמר דוניאנא סייד ובוני רם 4

 חטף זרם כללי 4 עכו 30ההגנה  מסעדת הלחם והדגים 5

 חטף זרם תעשייתי 4 עכו 2החרושת  עכו שוחה דרומית-קניון עזריאלי 6

 חטף זרם תעשייתי 4 עכו 2החרושת  עכו שוחה צפונית-קניון עזריאלי 7

 חטף זרם כללי 4 שלום הגליל, עכו קניון עכו דרום מערבית 8

 חטף זרם כללי 4 יוחנן חשמונאי עכו מתחם חוף ארגמן -פנורמה  9

 חטף זרם כללי 4 עכו 16ההגנה  מתחם מד -קפה נטו  10

 מורכב לפי זמן זרם כללי 4 לואי התשיעי, עכו מסעדת רם 11

12 
 חטף זרם כללי 4 עכו 10ההגנה  מוברשם חוף מערבי

13 
 חטף זרם כללי 4 יוחנן חשמונאי עכו חוף ארגמן -מוברשם

 חטף זרם כללי 4 עכו 16ההגנה  מסעדת מינא בע"מ 14
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 חטף זרם כללי 4 עכו 2דוד נוי   קומפטואר קפה מסעדה בע"מ 15

16 
 13/277עיר עתיקה   13 ( בע"מ2012מרסא עכא)

 חטף זרם כללי 4 עכו

 

 

 

 בעלי פוטנציאל זיהום בתי דפוסרשימת  – 2טבלה 

 

שם בית  #
 העסק

מגזר 
 תדירות דיגום  כתובת תעשייתי

פרמטרים מתוכננים  נקודת דיגום  שנתית
 סוג הדיגום )חטף ו/או מורכב ( לבדיקה

17 

ש. לרנר 
 בתי דפוס בע"מ

בולטימור, 
א.ת עכו 

 דרום
 זרם כללי 4

סריקת מתכות כבדות, 
COD ,TSS, pH, 
VSSכלורידים , 

 חטף

 

 

 

 

 

 



 בעלי פוטנציאל זיהום בתי מלוןרשימת  –3טבלה 

 

מגזר  שם בית העסק #
תדירות דיגום  כתובת תעשייתי

פרמטרים מתוכננים  נקודת דיגום  שנתית 
 לבדיקה

סוג הדיגום )חטף ו/או 
 מורכב (

 ביה"ח מזרע 18

 בתי מלון

 אחוד 4 , עכו2דוכיפת 

שמנים ושומנים, 
TSS105ºC, BOD, 

COD ,כלורידים, נתרן ,
pH  בורון,  דטרגנטים ,

 אניונים 

 חטף

 מורכב לפי זמן כללי 4 דוד רמז, עכו כפר נוער מנוף 19

 מעון אחווה 20
אריה 

 72דושינסקי, 
 עכו

 חטף כללי 4

 מעון עתידות 21
אחד העם, 

שיכוני 
 המזרח, עכו

 חטף כללי 4

המכללה האקדמית  22
 גליל מערבי

דרך המכללות, 
 חטף כללי 4 עכו

ביה"ס הימי לקציני  23
זרם תעשייתי  4 יהושפט, עכו ים

 מורכב לפי זמן אחוד

יהונתן  מלון  חוף התמרים 24
 מורכב לפי זמן זרם כללי 4 החשמונאי

דרך הארבעה  מלון עכו ביץ' 25
 חטף זרם כללי 4 ,עכו1

26 
-אכסניית האבירים
אגודת אכסניות 

 בישראל נוער

 חטף זרם כללי 2 ,עכו2וויצמן 
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 בעלי פוטנציאל זיהום בתי מלוןרשימת  –4טבלה 

תדירות דיגום  כתובת מגזר תעשייתי שם בית העסק #
 נקודת דיגום  שנתית מתוכננת

פרמטרים מתוכננים 
 לבדיקה

 סוג הדיגום 

27 

מוסך דיזל עכו 
 הרשקוביץ

מוסכים )מכונאות 
רכב( ותחנות רחיצה 

 ללא מחזור מים

, 6בן עמי 
 זרם כללי 4 עכו

pH,סריקת  , שמן מינרלי
מתכות כבדות, 

TSS105ºC, VSS  

 חטף

28 

מוסך אחים פרטוש 
 בע"מ טויוטה

בולטימור 
 חטף זרם כללי 4 ,עכו6

29 

מוסך מזדה סדן 
 בע"מ

בולטימור 
 4 ,עכו1

זרם 
תעשייתי 

 אחוד
 חטף

30 

מוסך מוניות 
 "שלי"

 2רח' החרש 
 4 עכו

זרם 
תעשייתי 

 אחוד
 חטף

31 

מוסך מרכז הצפון 
 מוטורס

 1שער נעמן 
-כביש עכו

 חיפה ,עכו
4 

זרם 
תעשייתי 

 אחוד
 חטף

 

 

 



 בעלי פוטנציאל זיהום מ"ק/שנה( 5000-מפעלי כימיה  )צריכת מים קטנה מ מפעלירשימת  –5טבלה 

שם בית  #
תדירות דיגום שנתית  כתובת מגזר תעשייתי העסק

 מתוכננת
נקודת דיגום 

סוג הדיגום )חטף  פרמטרים מתוכננים לבדיקה מתוכננת 
 ו/או מורכב (

32 

טמבורד 
מוצרי 

 גבס בע"מ
מפעלי כימיה  

)צריכת מים קטנה 
 5000-מ

 מ"ק/שנה(

א.ת עכו 
 זרם תעשייתי אחוד 6 דרום

 ,BOD/CODסריקת מתכות כבדות, 
COD, pH, TSS105ºC ,כלורידים ,

 נתרן 

 חטף

33 

בדולח 
תעשיות 
 אופטיקה

בורשטיין, 
 זרם תעשייתי אחוד 6 עכו

, COD ,BODסריקת מתכות כבדות, 
, TSS, VSS , pHשמן מינרלי, 

(, DOXפחמימנים הלוגנים מומסים )
(, זרחן TKNחנקן קיילדל )

 כללי,כלורידים

 חטף

 

 בעלי פוטנציאל זיהום מ"ק/שנה( 5000-מ גדולה מפעלי כימיה  )צריכת מים מפעלירשימת  –6טבלה

מגזר  שם בית העסק #
תדירות דיגום  כתובת תעשייתי

סוג הדיגום )חטף ו/או  פרמטרים מתוכננים לבדיקה  נקודת דיגום מתוכננת שנתית 
 מורכב (

טמבור עכו דרום  34
 בע"מ

מפעלי 
כימיה 

)צריכת מים 
-גדולה מ
5000 

 מ"ק/שנה(

א.תעשיה 
 CODכבדות, סריקת מתכות  זרם תעשייתי אחוד 12 עכו דרום

,BOD ,שמן מינרלי ,TSS, VSS , 
pH פחמימנים הלוגנים מומסים ,

(DOX( חנקן קיילדל ,)TKN ,)
 זרחן כללי,כלורידים

 חטף

35 
GES  גלובל

אנוירומנטל 
 בע"מ סולושנס

א.תעשיה 
 עכו דרום

 חטף זרם תעשייתי אחוד 12

 

 



 בעלי פוטנציאל זיהום מזון ומשקאות מפעלירשימת  –7 טבלה

 

מגזר  שם בית העסק #
תדירות דיגום  כתובת תעשייתי

 שנתית 
נקודת 
סוג הדיגום )חטף  פרמטרים מתוכננים לבדיקה דיגום 

 ו/או מורכב (

36 

רמי לוי שיווק 
 עכו -השקמה 

מפעלי מזון 
 ומשקאות

 4 עכו  2רח' בולטימור 
זרם 

תעשייתי 
 אחוד

 ,TSS105ºCשמנים ושומנים, 
pH, COD כלורידים, נתרן, חנקן ,

 (, זרחן כללי TKNקיילדל )

 חטף

37 

 -דגי הקיבוצים 
קתילי נביל 

 וכאמל
 2 עכו 2בולטימור 

זרם 
תעשייתי 

 אחוד
 חטף

38 

בולטימור 
ספייס 

 פרוטארום

אזור תעשייה דרום 
 חטף זרם כללי 4 עכו 52

39 

גלידות 
 4 , עכו1החרושת  שטראוס בע"מ

זרם 
תעשייתי 

 אחוד
 חטף

40 

אלמשהדאוי 
קינג סטור 

 בע"מ 
 4 עכו 67בן עמי 

זרם 
תעשייתי 

 אחוד
 חטף

 

 

 



 בעלי פוטנציאל זיהום מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחרשימת  –8 טבלה

שם בית  #
 העסק

מגזר 
 כתובת תעשייתי

תדירות 
דיגום שנתית 

 מתוכננת
סוג הדיגום )חטף  מתוכננים לבדיקהפרמטרים  נקודת דיגום מתוכננת 

 ו/או מורכב (

41 
 אלי חג'ג'

מפעלי 
ציפוי 

מתכות 
וטיפול פני 

 שטח

 1דוד רמז 
 זרם תעשייתי אחוד 6 עכו

 ,VSSסריקת מתכות כבדות 
TSS105ºC , שמן מינרלי ,pH ,

כלורידים, סולפאט, סולפיד מומס, 
פחמימנים הלוגנים מומסים, כלל 

COD (DOX ) 

 חטף

42 

זיקה 
אלקטרודות 

 בע"מ 2004

משה 
בורנשטיין 

 עכו 14
 חטף זרם תעשייתי אחוד 4

43 

יוליאן שרמן 
 בע"מ

משה 
בורנשטיין 

 עכו 2
 חטף זרם כללי 4

44 
א.ת עכו  צלילי הירדן

 מורכב לפי זמן זרם כללי 6 16דרום 

 

 

 

 

 

 



 

 בעלי פוטנציאל זיהוםתחנות דלק רשימת  –9 טבלה

תדירות דיגום  כתובת מגזר תעשייתי שם בית העסק #
 שנתית 

נקודת דיגום 
 מתוכננת 

פרמטרים 
מתוכננים 

 לבדיקה

סוג הדיגום )חטף ו/או 
 מורכב (

תחנת תדלוק דור אלון  45
 עכו

 תחנות תדלוק

, 42בולטמור 
 זרם כללי 4 עכו

שמן מינרלי , 
pH ,COD  

 חטף

תחנת דלק סונול בן  46
 חטף זרם כללי 4 עכו 50בן עמי  עמי

דיסקאונט ארגמן  47
 תחנות דלק בע"מ

יהונתן 
 חטף זרם כללי 4 החשמונאי, עכו

 1שלום הגליל  דלק נווה ספיר 48
 חטף זרם כללי 4 עכו

א.ב. ליבר  -דלק גל  49
 )גלי חוף(

, 1משמר הים 
 חטף זרם כללי 4 עכו

תחנת דלק פז עכו  50
 צפון

יהונתן 
 חטף זרם כללי 4 החשמונאי, עכו

 

 

 



 םבעלי פוטנציאל זיהו מפעלים ללא הגדרה ) מסעדה ותחנת דלק (רשימת  –10 טבלה

 

 שם בית העסק #
מגזר 

 תעשייתי
 כתובת

תדירות דיגום 
 שנתית 

 נקודת דיגום 
פרמטרים מתוכננים 

 לבדיקה

סוג הדיגום 
)חטף ו/או 

 מורכב (

51 
מתחם  -מפגש נעמן 

 סונול ישראל בע"מ
 זרם כללי 4 מילואות פרט -אחר 

 ,pHשמנים ושומנים, 
COD ,TSS ,כלוריד ,

 נתרן, שמן מינרלי 
 חטף

 


