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210לא620.9333אקראימפעלי מזון ומשקאותפארק תעשיות שורק 9, בית שמש "אוק אנד אש בע"מ" 

003לא2551.8833אקראימפעלי מזון ומשקאותהיצירה 21, בית שמשא.ג. גילרו בע"מ חלק אחורי- נקודה 2

001לא1767.8111אקראימפעלי מזון ומשקאותהיצירה 21, בית שמשא.ג. גילרו בע"מ חלק קדמי- נקודה 1

104לא26526.6555אקראימפעלי כימיההמלאכה 3, בית שמשאביק מעבדות ביולוגיות

401לא9720.0355אקראימפעלי כימיההמסגר 23, בית שמשאבקו כימיקלים בע"מ

122לא1620.9855אקראימוסכיםהעמל, בית שמשאגד אגודה שיתופית לתחבור אגד-מחלקת נכסים

001לא189.9311אקראיתחנות תדלוקשדרות יגאל אלון 22, בית שמשאוקטגון אנרגיה-סונול בית שמש

001לא7998.9841אקראימפעלי מזון ומשקאותהסוללה 7, בית שמשארומה אספרסו בר - שפע זכיונות

210לא5533.5442אקראימפעלי מזון ומשקאותהמלאכה, בית שמשביכורים - תעשיות מזון בע"מ

בל -זנוח בע"מ (תחנת דלק בל)
שדרות הרב הרצוג פינת כביש 3855, בית 

שמש
תחנות תדלוק

1420.82אקראי
001לא11

011לא94.9742אקראימפעלי מזון ומשקאותנחל ניצנים 8, בית שמשדגים ברמה בע"מ

321לא62166.4644אקראיכלליאזור תעשיה מערבי, וירג'יניה, בית שמשהמכללה הלאומית לשוטרים-פוליסיטי המפעיל בע"מ

000לא20אקראימסעדותהאומן 13, בית שמשהמקום של תום בע"מ

320כן1772.6833אקראימפעלי מזון ומשקאותהיצירה, בית שמשחיים טובים-מזון בע"מ

220לא567.9632אקראימפעלי מזון ומשקאותנחל ניצנים 3, בית שמשחלת הבית

331לא1228.1544אקראיתחנת מעברהחרש, בית שמשי.ר.א.ב שרותי נוי בע"מ (תחנת מעבר מסוף אשפה)

005לא775.0655אקראימתכתאיזור תעשיה מערב, היצירה 6, בית שמשיוסן בע"מ

210לא703.1122אקראיכללימרכז ביג, שדרות יגאל אלון, בית שמשיינות ביתן מתחם ביג בית שמש

102לא803.5533אקראימפעלי מזון ומשקאותפארק תעשיות שורק 9, בית שמשמבשלת שפירא בע"מ

220לא144.2722אקראימוסכיםהחרש 5, בית שמשמוטי ויוני שרותי רכב

000לא20אקראימוסכיםהחרש 11, בית שמשמוסך קינג ד.א. בע"מ (אוטו קינג)

002לא129.6622אקראימכבסותהחרש 9, בית שמשמכבסת קלין פרש-בר מאיר

111לא37555.0133אקראימפעלי כימיההר טוב, בית שמשמלט הר טוב בע"מ

310לא1648.5033אקראימפעלי מזון ומשקאותהסוללה 6, א.ת מערבי, בית שמשממתקי עלה 2016 בע"מ

103לא57897.6044אקראימתכתוירג'יניה 1, בית שמשמנועי בית שמש בע"מ

201לא998.3533מורכבמפעלי מזון ומשקאותהמלאכה, בית שמשמקס ברנר תעשיות בע"מ

000לא11אקראיתחנות תדלוקשדרות יגאל אלון 20, בית שמשנעם דלקים שיווק ואספקה בע"מ (דור אלון)-בית שמש

111לא535.0932אקראיכלליהעמל פינת התעשייה, בית שמשס.א.כ.ל. לבניה בע"מ (סטודיו 4 קרמיקה)

000לא20אקראימפעלי מזון ומשקאותהעלייה 17, בית שמשסופר דג

002לא4271.6022אקראיתחנת רחיצהדרך חיים 2, רמת בית שמשסופרבוס ושות'

002לא166.1911אקראיתחנות תדלוקשדרות יגאל אלון 2, בית שמשפז גחלים

001לא493.0911אקראיתחנות תדלוקשדרות יגאל אלון 26, בית שמשפז סאן סנטר בית שמש

201כן2830.6933אקראימפעלי מזון ומשקאותהיצירה, בית שמשפרי טרי ובריא בע"מ- רטבים

100כן0.0031אקראימפעלי מזון ומשקאותהיצירה, בית שמשפרי טריא ובריא בע"מ- מיצים

100לא5844.0021אקראיאולמות אירועיםפארק תעשיות שורק 14, בית שמשקייטרינג ו.מ.בע"מ ו6 (אמרלד)

000לא20אקראיאולמות אירועיםסמטת ויצ"ו 2, בית שמשר.מ. ב.ש.אירועים בע"מ (אולמי רון טל)

101לא1252.8122אקראימסעדותשדרות יגאל אלון 4, בית שמשרמי לוי שיווק השקמה (2006) בע"מ-שערי העיר בית שמש

000לא44אקראימפעלי מזון ומשקאותאזור תעשיה צפוני, בית שמששגמור (שוכרים-זוקה)

111כן2722.9422אקראימסעדותשדרות יגאל אלון 8, בית שמששופרסל בית שמש

110לא2472.7421אקראיאולמות אירועיםהאומן 2, בית שמששמחת עולם 2003 ויוס (כינור דוד)

001לא0.0011אקראיתחנות תדלוקפארק תעשיות שורק 2, בית שמשתחנת דלק סד"ש

004לא5832.1344אקראימפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטחהעמל 3, בית שמשתעשיות מתכת אלקיים
250858.1411695412245

דו"ח ניטור שפכי תעשיה לשנת 2020


