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שלא נמצאו חריגות 
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הערות

260422011חטףמתכת יבנה13270ד . ת11נחל פולג אבקו1

2304733300חטףכללי81101 יבנה 215ד .תאורבוטק2

140544000חטףכללי יבנה36ד . ת1פארן אורדע פרינט3

, נכנס לתוכנית הניטור

בידיעה כי אינו מזרים 

שפכים תעשייתיים 

ולמען מטרת פיקוח 

בפועל לא ). בלבד

בוצעו דיגומים בשל 

פיקוח , חוסר זרימה

(בלבד

1515022200חטףמתכת81100 יבנה 68ד .ת, 1ת חדש . א, דרך שידלובסקיאורמת מערכות4

575644031חטףמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח  יבנה67ד . ת1החידקל אחים סעדי5

270544420חטףמפעלי מזון ומשקאות81226יבנה , 5ביתן , 10רחוב חידקל (מאפה הבלקן)בורקס הבלקן לחם 6

143022101חטףמפעלי כימיה81227 יבנה 447ד .  ת34הירקון גבי שואף7

281522101חטףקוסמטיקה ותמרוקים יבנה16052ד . ת1שידלובסקי גדעון קוסמטיקס8

27871010110חטףמתכת81101 יבנה 231ד . ת1הירדן גימור מתכות9

, נכנס לתוכנית הניטור

בידיעה כי אינו מזרים 

שפכים תעשייתיים 

ולמען מטרת פיקוח 

בפועל בוצע ). בלבד

 בשל חוסר 1דיגומום 

(פיקוח בלבד, זרימה

96622002חטףמפעלי מזון ומשקאות81226 יבנה 13247ד . ת11החידקל גל אור תעשיות מזון10

011000חטףמתכת81100 יבנה 77ד . ת4הירדן גל שבב11

 בפועל לא בוצעו)

 דיגומים בשל חוסר

פיקוח בלבד, זרימה )

419644222חטףתחנת מעבר81101 יבנה 170ד . ת1הירדן ס תחנת מעבר יבנה.ח.ד12

627266111חטףטקסטיל כולל הלבנה או צביעה81221 יבנה 13082ד . ת2שידלובסקי דינגו13

- החל מחודש יוני 

המפעל החל בתהליכי 

סגירה והעתקת 

לא , על כן. מיקום

היתה הזרמת שפכי 

בפועלבוצעו ). תעשייה

 דיגומים בשל חוסר 2

(פיקוח בלבד, זרימה

97644110חטףמוסכים גן יבנה101ד . ת1הפלך הידקו גבעתי14

' 19החל מחודש מאי 

התנתק ממערכת 

בפועל לבוצע ). הביוב

 בשל חוסר 1דיגום 

(פיקוח בלבד, זרימה

21466001חטףמתכת יבנה2פארן לידר חפצי נוי15

, נכנס לתוכנית הניטור

בידיעה כי אינו מזרים 

שפכים תעשייתיים 

ולמען מטרת פיקוח 

בפועל בוצע ). בלבד

 בשל חוסר 1דיגום 

(פיקוח בלבד, זרימה

334944420חטףמפעלי מזון ומשקאות81226 יבנה 10החידקל מאפה הבלקן16

194922220חטףמפעלי מזון ומשקאות81228 יבנה 13162ד . ת2פארן מאפיית העיר17

565944400מורכבמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח יבנה465ד .תמולטילוק18

5586744400חטףמפעלי מזון ומשקאות70800 גן יבנה 80ד . ת63הרצל מעדנות19

2843944013חטףמפעל ביטחוני81800דרך הים מיקוד מרכז גרעיני שורק20

81544420חטףקוסמטיקה ותמרוקים13202ד . יבנה ת2פארן סנסיישן21

136764402/09/2018111חטףאולמות אירועים13365ד .א ת" ת2רענן ,  יבנה3שידלובסקי עדיה22

סתימה  - 2019מרץ 

אין  - 2019יוני ; בקו

 - 2019דצמ ; זרימה

שוחה חסומה עקב 

בפועל ). אירוע צהריים

 דיגומים בשל 2בוצעו 

פיקוח , חוסר זרימה

(בלבד

706044113חטףמפעלי מזון ומשקאות יבנה13135ד . יבנה ת1שידלובסקי עולם הפרי23

492144004חטףמפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח81224 יבנה 13150ד .ת צפוני ת. א6נחל שניר פלג ניא24
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92044112חטףקוסמטיקה ותמרוקים יבנה13367ד . ת1הפרת פסטל קוסמטיקס25

- המפעל נסגר ב

בפועל ). 24.11.19

 דיגומים בשל 3בוצעו 

פיקוח , חוסר זרימה

(בלבד

45244410חטףכללי יבנה13264ד . ת10בנין , 4פארן פרוטרום26

249544331חטףקוסמטיקה ותמרוקיםא" ת4נירים פרמה קוסמטיקס27

1300988401חטףמפעלי מזון ומשקאות יבנה99ד . ת6הקישון (כפיר)י תעשיות מזון .צ28

המפעל מזרים שפכים 

על - פעם אחת ביום 

כן לעיתים לא היתה 

זרימה בעת הגעת 

בפועל בוצעו ). הדוגם

 דיגומים בשל חוסר 5

(פיקוח בלבד, זרימה

8153.1722200חטףמפעלי מזון ומשקאות יבנה13088ד . ת1שידלובסקי קונדיטוריית אביב29

33822220חטףמפעלי מזון ומשקאות יבנה13171ד . ת1פארן מ" בע2001קוראסונט שיווק 30

344144002חטףקוסמטיקה ותמרוקים יבנה28 - 26הירקון שיק קוסמטיקה מפעל חדש31

התווסף לתכנית 

הניטור בחודש 

. 2019ספטמבר 

 2בפועל בוצעו )

דיגומים בשל חוסר 

(פיקוח בלבד, זרימה


