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אבקו1
ד . ת11נחל פולג 
2023.8722002חטףמתכת יבנה13270

39.8833300חטףכללי81101 יבנה 215ד .תאורבוטק2

000000חטףכללי יבנה36ד . ת1פארן אורדע פרינט3
המפעל נסגר 

2021בתחילת שנת 

אורמת מערכות4

. א, דרך שידלובסקי
 68ד .ת, 1ת חדש 

22110חטףמתכת81100יבנה 

אחים סעדי5
  67ד . ת1החידקל 

יבנה
מפעלי ציפוי מתכות 

3525.5144013חטףוטיפול פני שטח

6
ייצור עוגות ' איתנס

מ"בע
ד . ת1שידלובסקי 

6121.2322210חטףמפעלי מזון ומשקאות יבנה13088

110(1)44חטףקוסמטיקה ותמרוקיםיבנה, 2פארן אל קוסמטיקס.אס7

המפעל התחיל 
פעילות באמצע שנת 

בוצעו מספר . 2021
ניסיונות נוספים 

אך נקודת , לדיגום
הדיגום הייתה 

. חסומה בציוד
המפעל הוזהר שאם 

בפעם הבאה לא 
תהיה גישה יבוצע 

דיגום משוחה קדימה

8
בורקס הבלקן לחם 

(מאפה הבלקן)
ביתן , 10רחוב חידקל 

44430חטףמפעלי מזון ומשקאות81226יבנה , 5

גבי שואף9
 447ד .  ת34הירקון 

2236.0722101חטףמפעלי כימיה81227יבנה 

גדעון קוסמטיקס10
ד . ת1שידלובסקי 

00000חטףקוסמטיקה ותמרוקים יבנה16052
המפעל נסגר 

2021בתחילת שנת 

330(3)1695.944חטףקוסמטיקה ותמרוקיםיבנה, 5שידלובסקי ויה קוסמטיקס'ג11

המפעל התחיל 
פעילות באמצע שנת 

הושלם מספר .  2021
הדיגומים באופן 

יחסי בהתאם למועד 
.פתיחת בית העסק

גימור מתכות12
 יבנה 231ד . ת1הירדן 

3726.1466006חטףמתכת81101



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

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר הדיגומים 

שלא נמצאו חריגות 

(אסורים או חריגים)

הערות

13
ס תחנת מעבר .ח.ד

יבנה
 יבנה 170ד . ת1הירדן 

000(1)1395.7344חטףתחנת מעבר81101

בוצעו ארבע ניסיונות 
אך לא הייתה , דיגום
המפעל נמצא . זרימה

בתוכנית הניטור 
.לשם בקרה בלבד

דינגו14
ד . ת2שידלובסקי 

81221 יבנה 13082
טקסטיל כולל הלבנה 

010(1)475.7166חטףאו צביעה
המפעל חזר לפעילות 

2021במהלך שנת 

000(0)229.1844חטףמתכת יבנה2פארן לידר חפצי חן15

בוצעו ארבע ניסיונות 
אך לא הייתה , דיגום
המפעל נמצא . זרימה

בתוכנית הניטור 
.לשם בקרה בלבד

מאפה הבלקן16
 יבנה 10החידקל 

44420חטףמפעלי מזון ומשקאות81226

מאפיית העיר17
 13162ד . ת2פארן 

22200חטףמפעלי מזון ומשקאות81228יבנה 

 יבנה465ד .תמולטילוק18
מפעלי ציפוי מתכות 

44004מורכבוטיפול פני שטח

מעדנות19
 גן 80ד . ת63הרצל 

44212חטףמפעלי מזון ומשקאות70800יבנה 

מרכז גרעיני שורק20
דרך הים מיקוד 

85761.0544013חטףמפעל ביטחוני81800

סטילקוט21
 14 גב ים 9חידקל 

 יבנה319ד .ת
מפעלי ציפוי מתכות 

001(1)98.5544חטףוטיפול פני שטח

בוצעו מספר ניסיונות 
אך לא , דיגום נוספים

. הייתה זרימה
המפעל נמצא 

בתוכנית הניטור 
.לשם בקרה בלבד

סנסיישן22
ד . יבנה ת2פארן 

1.244440חטףקוסמטיקה ותמרוקים13202

עדיה23

,  יבנה3שידלובסקי 
ד .א ת" ת2רענן 

101(2)346.0944חטףאולמות אירועים13365

הושלם מספר 
הדיגומים באופן 
יחסי  בהתאם 

להנחיות הפחתה ואי 
ביצוע דיגומים מיום 

30/12/20-ה

עולם הפרי24
 יבנה 1שידלובסקי 

44004חטףמפעלי מזון ומשקאות יבנה13135ד .ת
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פלג ניא25

ת צפוני . א6נחל שניר 
 יבנה 13150ד .ת

81224
מפעלי ציפוי מתכות 

4138.6844013חטףוטיפול פני שטח

פרוטרום26
ד . ת10בנין , 4פארן 

277.6944321חטףכללי יבנה13264

106.7144331חטףקוסמטיקה ותמרוקיםא" ת4נירים פרמה קוסמטיקס27

28
י תעשיות מזון .צ

531(6)13236.1888חטףמפעלי מזון ומשקאות יבנה99ד . ת6הקישון (כפיר)

בוצעו מספר ניסיונות 
אך לא , דיגום נוספים

. הייתה זרימה
למפעל מתקן טיפול 

.מנתי

29
קוראסונט שיווק 

מ" בע2001
 13171ד . ת1פארן 

000(0)466.5222חטףמפעלי מזון ומשקאותיבנה

המפעל השכן 
לקוראסונט נמצא 
בשיפוצים במהלך 

 ובהתאם 2021שנת 
לכך גם תשתיות 

. הביוב שלהם
לא ניתן , בעקבות כך

.היה לדגום בשנה זו

30
שיק קוסמטיקה 

44122חטףקוסמטיקה ותמרוקים יבנה28 - 26הירקון מפעל חדש

107107(92)403035


