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 2019-2018תכנית ניטור שפכים מועצה אזורית עמק חפר לשנים 

 כמות עסקים סקטור עפ"י הכללים תחום פעילות   

 9 אולמות אירועים, מסעדות וקניונים קייטרינג, אולמות אירועים ומטבחים

 1 אולמות אירועים, מסעדות וקניונים מתחמים מסחריים

 2 אולמות אירועים, מסעדות וקניונים בתי קפה ומסעדות

 10 מפעלי מזון ומשקאות מפעלי מזון ומשקאות

 6 הפרמצבטיקמפעלי ציפוי מתכות/כימיה/פלסטיק/ תעשיות שונות

 5 מוסכים ותחנות רחיצה מוסכים ותחנות רחיצה

 6 תחנות דלק תחנות דלק

 15 רפתות רפתות

 54 סה"כ
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 החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ

 09-89473966: פקס   09-8981674: טל   4025000   ליד מדרשת רופין

 sophie@hefer.org.ilmail: -eדוא"ל  

 פרמטרים לדיגום מהות עיסוק כתובת נכס שם עסק מס"ד
מס' 

דגימות 
 בשנה

סוג הדיגום 
 מאושר

נקודת הדיגום 
 מאושרת

 קייטרינג ,אולמות אירועים ,מטבחים מוסדיים

, PH, COD, TSS 105שמנים ושומנים,  קייטרינג א. תעשיה  טעם וצבע  1
 כלורידים, נתרן

 תעשיתי אחוד מורכב 4

, PH, COD, TSS 105שמנים ושומנים,  קייטרינג א. תעשיה  בראף 2
 כלורידים, נתרן

 תעשיתי אחוד מורכב 4

, PH, COD, TSS 105שמנים ושומנים,  אולם אירועים משמר השרון גני שרונית ולוקא 3
 כלורידים, נתרן

 יציאה כללית מורכב 4

, PH, COD, TSS 105שמנים ושומנים,  אולם אירועים א. תעשיה  אומנות השף )אודאון( 4
 כלורידים, נתרן

 יציאה כללית  אקראי 4

5 
ברכת העמק )שמיים 

 וארץ(
, PH, COD, TSS 105שמנים ושומנים,  אולם אירועים א. תעשיה 

 כלורידים, נתרן
 יציאה כללית אקראי 4

, PH, COD, TSS 105שמנים ושומנים,  מטבח מוסדי בית נעורים כפר נופש משטרה  6
 כלורידים, נתרן

 יציאה כללית מורכב 4

, PH, COD, TSS 105שמנים ושומנים,  מטבח מוסדי משמר השרון מטבח משמר השרון 7
 כלורידים, נתרן

 תעשיתי אחוד מורכב 4

, PH, COD, TSS 105שמנים ושומנים,  אולם אירועים א. תעשיה גן אירועים אלכסנדר 8
 כלורידים, נתרן

 יציאה כללית אקראי 4

9 WIN שמנים ושומנים,  אולם אירועים א. תעשיהPH, COD, TSS 105 ,
 כלורידים, נתרן

 יציאה כללית מורכב 4

 מסחריים,קניוניםמתחמים 

, PH, COD, TSS 105שמנים ושומנים,  מתחם מסחרי/קניון משמר השרון מתחם אלונית  1
 כלורידים, נתרן

 תעשייתי אחוד אקראי 4

 בתי קפה ומסעדות 
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 החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ
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 sophie@hefer.org.ilmail: -eדוא"ל  

 פרמטרים לדיגום מהות עיסוק כתובת נכס שם עסק מס"ד
מס' 

דגימות 
 בשנה

סוג הדיגום 
 מאושר

נקודת הדיגום 
 מאושרת

 מסעדה צומת רופין יומנגוס 1
 ,PHמפריד מסעדה )מערבי(: שמנים ושומנים, 

COD, TSS 105כלורידים, נתרן , 
 תעשייתי אחוד אקראי 6

, PH, COD, TSS 105שמנים ושומנים,  מסעדה חופית בית הפנקייק 2
 כלורידים, נתרן

 תעשייתי אחוד אקראי 6

 מפעלי מזון ומשקאות

, PH, TSS 105, CODשומנים ושומנים,  מבשלת בירה א. תעשיה בירה אלכסנדר 1
 כלורידים, נתרן, חנקן קלדל, זרחן כללי

 תעשייתי אחוד מורכב 4

 מזון גח"מ גת 2
 TSS 105שמנים ושומנים, שמן אתרי,  

,COD ,כלורידים, נתרן ,PH ,חנקן קיילדל ,
 זרחן כללי, סולפיד מומס

12 
מורכב )דוגם נייח 

 מקורר(
 תעשייתי אחוד

 מזון א. תעשייה הוד חפר 3
BOD ,שמנים ושומנים ,TSS 105 ,COD ,

,  זרחן כללי, , חנקן קיילדלPHכלורידים, נתרן, 
 דטרגנטים אניונים )אחת לחודש(, סולפיד מומס

24 
מורכב )דוגם נייח 

 מקורר(
 יציאה כללית

 מזון בית הלוי מטרנה 4
, כלורידים, TSS 105 ,CODשמנים ושומנים, 

 , חנקן קיילדל, זרחן כללי PHנתרן, 
 תעשייתי אחוד מורכב 6

, TSS 105, PH, CODשמנים ושומנים,  מזון לבע"ח א. תעשיה רפאל תערובות בע"מ 5
 כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל, זרחן כללי

 יציאה כללית מורכב 4
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 sophie@hefer.org.ilmail: -eדוא"ל  

 פרמטרים לדיגום מהות עיסוק כתובת נכס שם עסק מס"ד
מס' 

דגימות 
 בשנה

סוג הדיגום 
 מאושר

נקודת הדיגום 
 מאושרת

 מחלבה בית יצחק מחלבה בית יצחק 6
, כלורידים, TSS 105 ,CODשמנים ושומנים, 

 , חנקן קיילדל, זרחן כללי PHנתרן, 
 תעשייתי אחוד מורכב 4

 מחלבה גן יאשיה מחלבת יובל 7
, כלורידים, TSS 105 ,CODשמנים ושומנים, 

 , חנקן קיילדל, זרחן כללי PHנתרן, 
 תעשייתי אחוד מורכב 4

 מחלבה כפר הרואה מחלבת יעקבס 8
, כלורידים, TSS 105 ,CODשמנים ושומנים, 

 , חנקן קיילדל, זרחן כללי PHנתרן, 
 תעשייתי אחוד מורכב 4

 עיבוד בשר א. תעשיה טיב טעם 9
, כלורידים, TSS 105 ,CODשמנים ושומנים, 

 , חנקן קיילדל, זרחן כללי PHנתרן, 
 יציאה כללית מורכב 4

 יקב כפר ויתקין יקב ויתקין 10
, PH, TSS 105, CODשומנים ושומנים, 

כלורידים, נתרן, חנקן קלדל, זרחן כללי, סולפיד 
 מומס

 יציאה כללית אקראי 4

 תעשיות שונות 

 פלסטיק החורשעין  פחמס 1
 ,PH , VSS, TSS 105 , BODשמן מנראלי, 

COD ,כלוריד, נתרן, סריקת מתכות ,DOX  ,
 חנקן קיילדל, זרחן כללי, 

 תעשייתי אחוד אקראי 6

 ציפוי מתכות  גח"מ  לימת  2
, PH, VSS, TSS 105 ,CODשמן מנראלי, 

כלוריד, סולפאט, סולפיד מומס, ציאניד, סריקת 
   DOX  -מתכות,  ו

 תעשייתי אחוד אקראי 6
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 פרמטרים לדיגום מהות עיסוק כתובת נכס שם עסק מס"ד
מס' 

דגימות 
 בשנה

סוג הדיגום 
 מאושר

נקודת הדיגום 
 מאושרת

 ציפוי מתכות  גח"מ  שוורץ אלמוג  3
, PH, VSS, TSS 105 ,CODשמן מנראלי, 

כלוריד, סולפאט, סולפיד מומס, ציאניד, סריקת 
   DOX,  -מתכות,  ו

 תעשייתי אחוד אקראי 6

, כלוריד, נתרן, TSS 105 ,VSS, COD, PH ייצור טייח  ייצור טייח   דקוליין 4
 מתכותסריקת 

 תעשייתי אחוד אקראי 6

 פרמצבטיקה בית הלוי תרימה 5
 PH, TSS 105,VSS, BODשמן מנראלי, 

,COD ,כלוריד, סריקת מתכות, חנקן קיילדל ,
      DOX -זרחן כללי ו

 יציאה כללית מורכב 6

 כימיקלים א. תעשייה י.ג.ל בריכות שחייה 6
, PH, TSS 105,VSS, CODשמן מנראלי, 

כלוריד, נתרן, סריקת מתכות, חנקן קיילדל, 
      DOX -זרחן כללי ו

 תעשייתי אחוד מורכב 6

 מוסכים ותחנות רחיצה

, סריקת TSS 105, VSS, שמן מינראלי, PH מוסך מעברות מאיר עמק חפר 1
 מתכות כבדות

 תעשייתי אחוד אקראי 4

, סריקת TSS 105, VSS, שמן מינראלי, PH מוסך א. תעשיה ענת אור 2
 מתכות כבדות

 תעשייתי אחוד אקראי 4

, סריקת TSS 105, VSS, שמן מינראלי, PH מוסך א. תעשיה מוסך מאיר 3
 מתכות כבדות

 תעשייתי אחוד אקראי 4
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 פרמטרים לדיגום מהות עיסוק כתובת נכס שם עסק מס"ד
מס' 

דגימות 
 בשנה

סוג הדיגום 
 מאושר

נקודת הדיגום 
 מאושרת

4 
שטיפת רכב משמר 

 השרון
, סריקת TSS 105, VSS, שמן מינראלי, PH רחיצת רכב משמר השרון

 מתכות כבדות, דטרגנטים אניונים
 תעשייתי אחוד אקראי 4

, סריקת TSS 105, VSS, שמן מינראלי, PH שטיפת רכב הדרך M הדרך Mרחיצת רכב  5
 מתכות כבדות, דטרגנטים אניונים

 תעשייתי אחוד אקראי 4

 תחנות דלק 

 תעשייתי אחוד אקראי PH, COD ,                6שמן מינרלי  תחנת דלק מתחם חופית  תחנת דלק פז 1

 תעשייתי אחוד אקראי PH, COD ,                4שמן מינרלי  תחנת דלק משמר השרון אלוןדור  2

 תעשייתי אחוד אקראי PH, COD ,                6שמן מינרלי  תחנת דלק רופין תחנת דלק פז 3

 אחוד תעשייתי אקראי PH, COD ,                4שמן מינרלי  תחנת דלק א. תעשיה סונול א. תעשיה 4

 תעשייתי אחוד אקראי PH, COD ,                4שמן מינרלי  תחנת דלק א. תעשיה טן א.ת 5

 תעשייתי אחוד אקראי PH, COD ,                4שמן מינרלי  תחנת דלק א. תעשיה דלק אולניק )יעד( 6

 רפתות

 רפת עם צינון  גח"א רפת גח"א 1
CODכלורידים, נתרן, חנקן קיילדל , ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

יציאה ממתקן 
 טיפול

 רפת עם צינון גח"מ רפת גח"מ 2
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

יציאה ממתקן 
 טיפול

 רפת ללא צינון  המעפיל רפת המעפיל 3
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

יציאה ממתקן 
יציאה  -טיפול

 מבור שאיבה

 רפת עם צינון  העוגן רפת חפר 4
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

יציאה ממתקן 
 טיפול
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 פרמטרים לדיגום מהות עיסוק כתובת נכס שם עסק מס"ד
מס' 

דגימות 
 בשנה

סוג הדיגום 
 מאושר

נקודת הדיגום 
 מאושרת

 רפת עם צינון  עין החורש רפת עין החורש 5
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

ממתקן יציאה 
 טיפול

 ללא צינון גן יאשיה שוורץ  6
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

יציאה ממתקן 
 טיפול

 ללא צינון בארותיים קליין מנחם 7
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

יציאה ממתקן 
 טיפול

 ללא צינון כפר הרואה פלג מוטי  8
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

יציאה ממתקן 
 טיפול

 רפת עם צינון כפר ידידיה מלצר יהושע 9
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

יציאה ממתקן 
 טיפול

 ללא צינון בית יצחק  קראוס מיכאל 10
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

יציאה ממתקן 
 טיפול

 ללא צינון בית יצחק  זימן ברכה ויואב 11
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

יציאה ממתקן 
 טיפול

 רפת עם צינון אמץ סהר יורם 12
COD קיילדל, , כלורידים, נתרן, חנקןTSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  4

יציאה ממתקן 
 טיפול

 ללא צינון בארותיים פריד יחזקאל 13
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  5

יציאה ממתקן 
 טיפול

 ללא צינון כפר הרא"ה אייגנר יוסף 14
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 כללי, זרחן 105
 אקראי  6

יציאה ממתקן 
 טיפול

 ללא צינון אמץ לייבה לייב ז"ל 15
COD ,כלורידים, נתרן, חנקן קיילדל ,TSS 

 , זרחן כללי105
 אקראי  7

יציאה ממתקן 
 טיפול
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