
מגזר תעשייתי לפי שם מפעל

התוספת השלישית

אופן הדיגום 

(חטף/מורכב)

מספר בדיקות 

שנתי מתוכנן 

עפ"י תכנית 

הדיגום

מספר 

בדיקות 

בפועל

האם יש הסכם 

להזרמת שפכים 

חריגים

כן/לא

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

חריגים

מספר דיגומים 

שנמצאו שפכים 

אסורים

מספר הדיגומים שלא 

נמצאו חריגות 

(אסורים או חריגים)

004לא44חטףבית מלוןאגמים

003לא43חטף+מורחבבית מלוןאמריקנה

003לא43חטף+מורחבבית מלוןלאונרדו קלאב

004לא44חטף+מורחבבית מלוןדן אילת

013לא44חטף+מורחבבית מלוןדן פנורמה

013לא44חטף+מורחבבית מלוןהולידי אין קראון פלאזה

004לא44חטף+מורחבבית מלוןלה פלייה

003לא43חטףבית מלוןהילטון מלכת שבא

031לא44חטף+מורחבבית מלוןהמלך שלמה

004לא44חטף+מורחבבית מלוןהרודס

002לא42חטף+מורחבבית מלוןויסטה

004לא44חטף+מורחבבית מלוןלגונה

013לא44חטף+מורחבבית מלוןמג'יק פאלאס

013לא44חטף+מורחבבית מלוןמרידיאן

004לא44חטף+מורחבבית מלוןאסטרל מרינה

022לא44חטף+מורחבבית מלוןרימונים

003לא43חטף+מורחבבית מלוןאסטרל ויליג'

013לא44חטף+מורחבבית מלוןספורט

022לא44חטף+מורחבבית מלוןקיסר

003לא43חטף+מורחבבית מלוןרויאל גארדן

012לא43חטף+מורחבבית מלוןרויאל ביץ'

021לא43חטף+מורחבבית מלוןלאונרדו ריזורט

004לא44חטף+מורחבבית מלוןלאונרדו פריויליג'

031לא44חטף+מורחבבית מלוןלאונרדו פלאזה

002לא42חטף בית מלוןאורכידאה

002לא42חטףבית מלוןהנסיכה

002לא42חטףבית מלוןהריף

002לא42חטףבית מלוןים סוף 



011לא42חטףבית מלוןפרימה מיוזיק

002לא42חטףבית מלוןקלאב אין

003לא43חטףבית מלוןיו קורל ביץ

012לא43חטף+מורחבבית מלוןסיאסטה

012לא43חטף+מורחבבית מלוןאסטרל נירוונה

020לא42חטף+מורחבבית מלוןאסטרל קורל

013לא44חטף+מורחבבית מלוןנובה

002לא42חטףבית מלוןסנטרל פארק רימונים

013לא44חטף+מורחבבית מלוןאקוה מרין

004לא44חטף+מורחבבית מלוןעדי

004לא44חטף+מורחבבית מלוןמרקש

004לא44חטף+מורחבבית מלוןקלאב הוטל

022לא44חטף+מורחבבית מלוןאסטרל סי סייד 

004לא44חטף+מורחבבית מלוןארכדיה ספא 

012לא43חטף+מורחבבית מלוןמג'יק סאנרייז

004לא44חטף+מורחבבית מלוןסי הוטל

013לא44חטף+מורחבאכסניהאכסנית הנוער

021לא33חטף מסעדהאגאדיר

003לא33חטף מסעדהארומה נביעות

030לא33חטף מסעדהאחלה  ( חמאם ) 

021לא33חטף מסעדהניוז קופי (חמאם)

003לא33חטף מסעדה ממלכת דניס

012לא33חטף מסעדהפסטורי

002לא32חטף מסעדהדודא

002לא32חטף מסעדהתרשיש 9 

012לא33חטף מסעדהפארק אווניו

003לא33חטף מסעדהברוך  הדייג + סופרמרקט

012לא33חטף מסעדההמפלט האחרון

011לא32חטף מסעדהסברס

021לא33חטף מסעדהפדרו

030לא33חטף מסעדהללו

002לא32חטף מסעדהליסה דגים

012לא33חטף מסעדההמחבוא של אדי

021לא33חטף מסעדהאל גאוצו

011לא32חטף מסעדהשניצליה

021לא33חטף מסעדהקאזה דו ברזיל

012לא33חטף מסעדהמסעדת ברזיל

002לא32חטף מסעדהוואסבי

012לא33חטף מסעדההללויה



021לא33חטף מסעדהג'קניס

020לא32חטף מסעדהבטעם של קובי

021לא33חטף מסעדהבורגר ראנץ

011לא32חטף מסעדהאנטריקוט

011לא32חטף מסעדהאנטריקוט אקספרס

021לא33חטף מסעדההלב הרחב 

011לא32חטף מסעדהפלפל 

012לא33חטף מסעדההבוטיק הכחול 

011לא32חטף מסעדהשיבולים בכיכר 

012לא33חטף מסעדהמסעדת אולה 

012לא33חטף מסעדהפאגו פאגו 

012לא33חטף מסעדההפינה התאילנדית

030לא33חטף מסעדה מוקפץ (פתאי) תאילנדי

012לא33חטף מסעדהמפגש הפלאפל

001לא31חטף מסעדהמפגש הסטייק 

021לא33חטף מסעדהפלאפל אבשי 

003לא33חטף מסעדהמסעדת ג'ינגר 

012לא33חטף מסעדהשיפודי התקווה

012לא33חטף מסעדהמסעדת מיקה

003לא33חטף מסעדהמסעדת ברביס 

003לא33חטף מסעדההמזללה

011לא32חטף מסעדהאתרוגים

012לא33חטף מסעדהבית הסביח

003לא33חטף מסעדהרק דגים

030לא33חטף מסעדהקפה קפה קניון אדום

020לא32חטף מסעדהכפות תמרים 

002לא32חטף מסעדהמגדלור

011לא32חטף מסעדההויליג'

012לא33חטף מסעדהשיפודי ציפורה 

003לא33חטף מצפה תת - ימי 

001לא31חטףמתחם חנויותמול הים

002לא32חטףמתחם חנויותספירל

031לא34חטףמתחם חנויותפנינת אילת 

003לא33חטףפארק +מסעדהעיר המלכים

003לא33חטףקניוןאייס מול 

002לא22מורחב תחנת דלקצוף ים

001לא21מורחב תחנת דלקמצפה אילת 

011לא22מורחב תחנת דלקיעד

011לא22מורחב תחנת דלקדור אלון



011לא22מורחב תחנת דלק פז אדום (אסא את לשם)

002לא22מורחב תחנת דלקברשף 

001לא11מורחב מוסךמוסך אגד

001לא11מורחב מוסךנדב מוטורס

010לא11מורחב מוסךס.נופי

010לא11מורחב מוסךדדון

001לא11מורחב מוסךאלמוג

001לא11מורחב מוסךהכוכב

001לא11מורחב מוסךאדומית

001לא11מורחב מוסךהבנים

001לא11מורחב מוסךא.צ טכנולוגיות

010לא11מורחב מוסךשאולי

001לא11מורחב מוסךהמכוון 

001לא11מורחב מוסךא. ישראל

001לא11מורחב מכבסה המכבסות המאוחדות

002לא22מורחב מכבסה מכבסת גולדן

002לא22מורחב מכבסה מכבסת מפרץ הים האדום

010לא11מורחב מכבסה סוד לניקיון

001לא11מורחב מכבסה עינת

002לא22מורחב מכבסה רויאל סנטר

011לא22מורחב מכבסה המכבסה שלי


