
י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

ייצור חומרי חיטוי 

או ניקוי

ת הצפוני .א

, בית שמש

המסגר' רח

לכיבוי - 7מול ביתן 

אש
"WILKINS"4כ"חכתקופתית

ייצור חומרי חיטוי 

או ניקוי

ת הצפוני .א

, בית שמש

המסגר' רח

"WILKINS"2מ"אלתקופתיתייצור-מחסן 

ייצור חומרי חיטוי 

או ניקוי

ת הצפוני .א

, בית שמש

המסגר' רח

-בכניסה לביתן

כימופרינט
"WILKINS"2מ"אלתקופתית

ייצור חומרי חיטוי 

או ניקוי

ת הצפוני .א

, בית שמש

המסגר' רח

"CONBRACO"2מ"אלתקופתיתבכניסה למשרדים

ייצור חומרי חיטוי 

או ניקוי

ת הצפוני .א

, בית שמש

המסגר' רח

"WILKINS"2מ"אלתקופתיתבכניסה למבנה

תכשירים לשימוש 

יצורם- וטרינרי 

 3המלאכה 

ת מערבי .א

בית שמש

"WATTS"6מ"אלתקופתיתאחרי שעון ראשי

תכשירים לשימוש 

יצורם- וטרינרי 

 3המלאכה 

ת מערבי .א

בית שמש

"WATTS"3/4מ"אלתקופתיתלפני גינון

מעבדה

ת .המלאכה  א

מערבי בית 

שמש

חדר מעבדה עבור 

מי תהליך ושטיפה
"3/4"י.ר.אמ"אלתקופתית

מעבדה

ת .המלאכה  א

מערבי בית 

שמש

 בתוך המתחם 

אחרי שעון ראשי
"APOLOO/CONBRACO"2מ"אלתקופתית

מעבדה

ת .המלאכה  א

מערבי בית 

שמש

בתוך המתחם 

עבור מי פיצוי 

לרים'לצי

"1.5"י.ר.אמ"אלתקופתית

מעבדה

ת .המלאכה  א

מערבי בית 

שמש

בתוך המתחם 

אחרי כיבוי אש
"CONBRACO"6כ"חכתקופתית

מעבדה

ת .המלאכה  א

מערבי בית 

שמש

בתוך המתחם 

אחרי כיבוי אש
"3"י.ר.אמ"אלתקופתית

חמרי הדברה 

לשימוש חקלאי

ת מערבי .א

, בית שמש 

3העמל 

"WATTS"2מ"אללאחר תיקוןלפני קולונות

חמרי הדברה 

לשימוש חקלאי

 1הסוללה 

, ת מערבי .א

בית שמש

על הזנת המים 

למערכת  כיבוי אש 

במתזים

"4"ווטס     כ"חכתקופתית

חמרי הדברה 

לשימוש חקלאי

 1הסוללה 

, ת מערבי .א

בית שמש

על הזנת המים 

למערכת  כיבוי אש 

במתזים

"4"ווטס     כ"חכתקופתית

אכיפה אביזר מונע זרימה חוזרת- מפעלי כימיה

2016יולי - י סיווג מפעל"דוח מרכז מזחים עפ,  תאגיד מי שמש 



י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

דחסנית אשפה 

Aמבנה 
"RP-500"3/4מ"אלתקופתית

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

Waste 

treatment tank 

Aמבנה   - 1

"RP-500"3/4מ"אלתקופתית

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"4"וילקינסכ"חכתקופתיתראשי לכיבוי אש

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"RP-500 "3/4מ"אלתקופתיתמתקנים על הגג

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"1" קונברקומ"אלתקופתיתמגדלי קירור מרכך

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"RP-500"3/4מ"אלתקופתיתAילרים בנין 'צ

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

ילרים על הגג 'צ

במגדל
"2"קונברקומ"אלתקופתית

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"RP-500"3/4מ"אלתקופתיתמתקנים על הגג

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

 '' 3"וילקינס     מ"אלתקופתיתמי צריכה

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"DCV-500"3/4       כ"חכתקופתיתמרכך במטבח

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

צינור שטיפה 

בחצר האחורית
"RP-500  "3/4  מ"אלתקופתית

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"1.5"קונברקו     מ"אלתקופתיתלרים'צ

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"1.5"ווטס     מ"אלתקופתיתלרים'צ

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"RP-500  "3/4  מ"אלתקופתיתמערכת הדשייה

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"3"ווטס     מ"אלתקופתיתראשי לכיבוי אש

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"RP-500  "3/4      מ"אלתקופתיתילרים'צ

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"DCV-500  "3/4    כ"חכתקופתיתעל המרכך

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

ח מתקנים "מז

ומערכות
"RP-500 "2   מ"אלתקופתית

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"3"וילקינסמ"אלתקופתיתמי צריכה

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

ת מערבי  .א

, בית שמש

3ההכשרה 

"4"קונברקוכ"חכתקופתיתראשי לכיבוי אש

   A+B+C  ריוגלאס מתחם



י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

-מוצרי מתכת

יציק,עיבודם,יצורם

תם

ת מערבי .א

בית שמש
"WILKINS"3מ"אלתקופתיתאחרי שעון ראשי

-מוצרי מתכת

יציק,עיבודם,יצורם

תם

ת מערבי .א

בית שמש

-אחרי שעון ראשי 

1בכניסה  למפעל 
"WILKINS"3מ"אלתקופתית

-מוצרי מתכת

יציק,עיבודם,יצורם

תם

ת מערבי .א

בית שמש

-אחרי שעון ראשי 

2בכניסה  למפעל 
"WILKINS"4מ"אלתקופתית

-מוצרי מתכת

יציק,עיבודם,יצורם

תם

ת מערבי .א

בית שמש

בהזנה הראשית 

למפעל

בדיקה לאחר 

תיקון
"APOLOO/CONBRACO"6מ"אל

חומרי 

מכשיר ,מוצר,גלם

או חלקיו

רחוב המאכה 

פינת התעשיה 

ת מערבי .א,

בית שמש

כניסת מים ראשית 

למפעל

בדיקה לאחר 

התקנה
"WILKINS"6כ"חכ

-מוצרי מתכת

יציק,עיבודם,יצורם

תם

ת מערבי  .א

בית שמש 

4המלאכה  

לפני שעון המים  

הראשי
"WATTS"2מ"אלתקופתית

-מוצרי מתכת

יציק,עיבודם,יצורם

תם

 1יניה 'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

"WILKINS"4כ"חכתקופתיתמערכת כיבוי אש

-מוצרי מתכת

יציק,עיבודם,יצורם

תם

 1יניה 'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

כניסת מים ראשית 

למפעל

בדיקה לאחר 

תיקון
"CONBRACO"4מ"אל

י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

יצור מזון

 , 1הסוללה 

, ת מערבי .א

בית שמש

על הזנת המים את 

מערכת הכיבוי של 

המפעל

"WATTS"3כ"חכתקופתית

יצור מזון

 , 1הסוללה 

, ת מערבי .א

בית שמש

על הזנת המים את 

ח "מז. המפעל 

ראשי

"WATTS"4כ"חכתקופתית

יצור מזון
ת שורק  .א

(נשר)נחם 

על הזנת המים את 

למערכת ,המפעל 

כיבוי אש

"WATTS"4מ"אלתקופתית

יצור מזון
ת שורק  .א

(נשר)נחם 

על הזנת המים את 

למערכת ,המפעל 

כיבוי אש

"CONBRACO"4מ"אלתקופתית

יצור מזון

ת מערבי .א

, בית שמש

21היצירה 

אחרי המערכת 

הראשית
APOLOO/CONBRACO2מ"אלתקופתית

יצור מזון

ת מערבי .א

, בית שמש

21היצירה 

בכניסה למפעל 

במערכת הראשית

בדיקה לאחר 

תיקון
"WILKINS"4מ"אל

יצור מזון
ת מערבי .א

בית שמש

בכניסה למפעל 

במערכת הראשית
"WATTS"2מ"אלתקופתית

ת שורק נחם.אמשקאות, יצור מזון
כניסת מים ראשית 

למפעל
"APOLOO/CONBRACO"1מ"אלתקופתית

יצור מזון

ת מערבי .א

, בית שמש

6הסוללה 

על הזנת המים של 

המפעל
"CONBRACO"4מ"אלתקופתית

יצור מזון

ת מערבי .א

, בית שמש

6הסוללה 

על הזנת המים של 

המפעל
"RPZ11"3/4מ"אלתקופתית

אכיפה אביזר מונע זרימה חוזרת- מפעלי ציפוי מתכות

אכיפה אביזר מונע זרימה חוזרת- מפעלי מזון



יצור מזון

 1הסוללה 

, ת מערבי .א

בית שמש

על הזנת המים את 

מערכת הכיבוי של 

המפעל

"WATTS"3כ"חכתקופתית

יצור מזון

 1הסוללה 

, ת מערבי .א

בית שמש

על הזנת המים את 

מערכת הכיבוי של 

המפעל

"CONBRACO"4מ"אלתקופתית

יצור מזון
ת מערבי  .א

בית שמש

כניסת מים ראשית 

למפעל
"WILKINS"4מ"אלתקופתית

יצור מזון
ת מערבי  .א

בית שמש

עבור מערכת כיבוי 

מתזים-אש
"WILKINS"4מ"אלתקופתית

"2"ארימ"אלתקופתיתבההזנה הראשיתת מערבי .איצור מזון

"1.5"ארימ"אלתקופתיתליד משאבות מיםת מערבי .איצור מזון

יצור מזון

ת מערבי  .א

, בית שמש

23היצירה 

בכניסה לאזיור 

כיבוי אש ,התיפעולי

ושטיפות

"APOLOO/CONBRACO"2מ"אלתקופתית

יצור מזון

ת מערבי  .א

, בית שמש

23היצירה 

"3"וילקינסמ"אלתקופתיתההזנה הראשית

יצור מזון
ת שורק .א

נחם בית שמש

על הזנת המים את 

מערכת הכיבוי של 
"WATTS"6מ"אלתקופתית

י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

טיפול אחר -מוסך

ברכב

ת מערבי .א

בית שמש

ההזנה למתקן 

רחיצה
"WILKINS"1מ"אלתקופתית

טיפול אחר -מוסך

ברכב

ת מערבי .א

בית שמש
"WILKINS"4מ"אלתקופתיתעל הזנה ראשית

י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

קייטרינג, יצור מזון
 14ת שורק .א

(נשר)נחם 

על הזנת המים את 

למערכת ,המפעל 

כיבוי אש

"WATTS"4מ"אלתקופתית

יצור מזון
ת צפוני בית .א

האומן, שמש

אחרי מד המים של 

העסק

בדיקה לאחר 

התקנה
"RP-500  "3/4  מ"אל

"RP-500  "3/4  מ"אלתקופתיתמרכך מיםביג בית שמשמשלוחים\מסעדה

קייטרינג,מסעדה
ת מערבי .א

6הבנאי 
 '' WATTS"3כ"חכתקופתיתבההזנה הראשית

י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

"WATTS"4כ"חכתקופתיתעל ההזנה ראשיתיגאל אלון' שדתדלוק,דלק.ת

"WATTS"2מ"אלתקופתיתההזנה ראשיתיגאל אלון' שדתדלוק,דלק.ת

יגאל אלון' שדתדלוק,דלק.ת
על ההזנה לכיבוי 

אש
"CONBRACO"3מ"אלתקופתית

תחנת דלק ותדלוק

ת  שורק .א

הטוב )נחם  

(בית שמש

"CONBRACO"4מ"אלתקופתיתלפני כיבוי אש

תחנת דלק 

שטיפה.ת, ותדלוק

בית שמש 

רחוב דרך 

החיים

כניסת מים ראשית 

כיבו אש
"WATTS"4מ"אלתקופתית

תחנת דלק 

שטיפה.ת, ותדלוק

בית שמש 

רחוב דרך 

החיים

"WATTS"2מ"אלתקופתיתכניסת מים למתחם

תחנת דלק 

שטיפה.ת, ותדלוק

בית שמש 

רחוב דרך 

החיים

כניסת מים 

למערכת השטיפה

בדיקה לאחר 

התקנה
"RP-500"1מ"אל

אכיפה אביזר מונע זרימה חוזרת- מפעלי מזון

אכיפה אביזר מונע זרימה חוזרת- שטיפה\תחנות תדלוק

אכיפה אביזר מונע זרימה חוזרת- מוסך ושירותי רכב

אכיפה אביזר מונע זרימה חוזרת- קייטרינג\מסעדות\אולמות



י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

מרכז עסקים
 19נחל דולב 

ש"רמב

בההזנה הראשית 

ולפני כיבוי אש
"6"קונברקו     כ"חכתקופתית

"WATTS"4מ"אלתקופתית על ההזנה ראשיתיגאל אלון' שדקניון

"CONBRACO"4מ"אלתקופתיתחדר משאבותיגאל אלון' שדקניון

י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

בריכת שחייה
בן אליעזר 

בית שמש
"WATTS"3מ"אלתקופתיתההזנה הראשית

י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

.או מכרה,מחצבה

ת  שורק .א

הטוב )נחם  

(בית שמש

אחרי חיבור 

מקורות להזנת 

המפעל

 '' WATTS"3מ"אלתקופתית

חומרי גלם לבניה 

עי,ייצורם,הכנתם,

ת מערבי .א

בית שמש 

כניסת מים ראשית 

למפעל
 '' CONBRACO"3מ"אלתקופתית

י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

חדר קילוף - מטבח

ירקות
"WILKINS"3\4מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

 על הזנה למבנה 

משרדים-מינהלה 
"APOLOO/CONBRACO"3מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

בניין אודטריום 

קומת מרתף
"CONBRACO"4מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

בין מערכת 

ספרינקלרים 

לרשת עירונית 

בחדר משאבות

בדיקה לאחר 

תיקון
"APOLOO"4מ"אל

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

גג מטבח ליד דודי 

שמש

בדיקה לאחר 

תיקון
"APOLOO"3\4מ"אל

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

"APOLOO"3מ"אלתקופתית מערכת בכיבוי אש

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

"APOLOO"2מ"אלתקופתיתכיבוי אש- -כלבייה

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

כניסה מי -ארווה

שתייה
"APOLOO"1מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

כניסה מי -ארווה

שתייה מערכת 

ראשית

"WILKINS"3מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

-חדר משאבות 

בריכה
"APOLOO"2מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

"APOLOO"3מ"אלתקופתיתמחוץ לבניין חבלה

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

-פ"מעבדת מז

מתחת לכיור
"WILKINS"3\4מ"אלתקופתית

אכיפה אביזר מונע זרימה חוזרת- קאנטרי

אכיפת אביזר מנוע זרימה חוזרת- פוליסיטי,ת מערבי .מתחם המכללה הלאומית לשוטרים א

אכיפה אביזר מונע זרימה חוזרת- מתחם קניות

אכיפה אביזר מונע זרימה חוזרת- חומריי בנייה



מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

"WILKINS"3\4מ"אלתקופתיתפ"בניין מז

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

בניין כניסה 

אודטריום
"APOLOO"3מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

-שירותי גברים 

עמדת אצטדיון מס 

1

"WILKINS"3מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

מבנה מרפאה 

מערכת אודיטוריום
"APOLOO"3מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

פיר מזרחי בניין 

כניסת מרתף- 52
"APOLOO"4מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

"APOLOO"3מ"אלתקופתיתבניין מטה המנהל

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

"APOLOO"3מ"אלתקופתית911מבנה 

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

- מטווח ירייות

כספות נשקים
"APOLOO"3מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

- ארווה חיצוני

משרדי הדרכה
"APOLOO"2מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

"APOLOO"3מ"אלתקופתיתכיבוי אש-ארווה

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

"APOLOO"1מ"אלתקופתיתשוקת שתייה-ארווה

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

"APOLOO"1מ"אלתקופתיתמי שתייה- -כלבייה

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

-בניין הסעדה

מערכת אוסמוזה
"APOLOO"1מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

חדר -בניין מגורים

2דודים בניין 
"WILKINS"3\4מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

-בניין מגורים

2מכונות בניין 
"WILKINS"3\4מ"אלתקופתית

מטבח , קייטרינג

כל/מוסך\אכסנייה,

בריכה,ארווה/בייה

יניה  'וירג' רח

ת מערבי .א

בית שמש

-מבנה בית הכנסת

כיבוי אש
"APOLOO"3מ"אלתקופתית

אכיפת אביזר מנוע זרימה חוזרת- פוליסיטי,ת מערבי .מתחם המכללה הלאומית לשוטרים א



י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

-מוצרי מתכת

יציק,עיבודם,יצורם

תם

, מערבי. ת.א

3העמל 

בכניסה למפעל 

בראש מערכת

בדיקה לאחר 

התקנה
"RP-500  "3/4  מ"אל

מערבי. ת.אעיבוד שבבי
בכניסה למפעל 

בראש מערכת

בדיקה לאחר 

התקנה
"RP-500  "3/4  מ"אל

מוסך ושירותי רכב
ת צפוני .א

רחוב הבנאי
מערכת מי השתייה

בדיקה לאחר 

התקנה
"RP-500  "2  מ"אל

-מוצרי מתכת

יציק,עיבודם,יצורם

תם

ת מערבי .א

6היצירה 

בכניסה למפעל 

בראש מערכת

בדיקה לאחר 

התקנה
"RP-500  "3/4  מ"אל

מערכת מי השתייהת מערבי.אמפעל מזון
בדיקה לאחר 

התקנה
"2"ארימ"אל

מכבסה
ת . א3הצבע 

צפוני

בכניסה לעסק 

בראש מערכת

בדיקה לאחר 

התקנה
"2"ארימ"אל

י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

10-837-13: רישוי 
"WILKINS"2מ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

10-678-63: רישוי 
"WILKINS"2מ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

77-485-13: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

77-486-13: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

18-886-13: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

31-980-72: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

32-287-72: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

44-122-30: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

85-163-52: רישוי 
"WILKINS"2מ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

80-393-57: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

62-972-63: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

85-164-52: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

94-866-67: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

2016התקנות מזחים - דיווח עסקים

העובדים בשטח שיפוט בית שמש (ביוביות)משאבות ביוב 



י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

69-715-33: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

19-484-13: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

50-707-73: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

54-976-68: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

54-976-68: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

47-639-72: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

64-192-54: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

י רשיון "סיווג עפ

עסק
קוטר\גודלדגם האביזרסוג אביזרסוג בדיקהמיקום התקנהכתובת

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

55-790-60: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

26-831-15: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

26-831-15: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

39-608-72: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

39-608-72: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

58-206-14: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

הובלת שפכים 

במכליות

ת הרטב .א

בית שמש

מספר , משאית

39-608-72: רישוי 
"2"ארימ"אלתקופתית

העובדים בשטח שיפוט בית שמש (ביוביות)משאבות ביוב 

העובדים בשטח שיפוט בית שמש (ביוביות )משאבות ביוב  



י רשיון "סיווג עפ

עסק
תוקף בדיקההתקנה\תאריך בדיקהקוטרסוג מזחדגם מזחסוג בדיקה

י רשיון "סיווג עפ

עסק
תוקף בדיקההתקנה\תאריך בדיקהקוטרסוג מזחדגם מזחסוג בדיקה

שטח שיפוט בית שמש-מקוואות דיווח המועצה הדתית

אלמווטס תקופתית

אלמ

אלמ

תקופתית

מקוואות

תקופתיתגינון ציבורי

"1.5"ווטס       מ"אלתקופתיתגינון ציבורי

"1.5"ווטס       מ"אל

"1"20/11/201520/11/2016

מקוואות

20/11/2015 "2"20/11/2016 תקופתית מקוואות

20/11/2015 "1.5"20/11/2016 תקופתית מקוואות

20/11/2015אלמארי "1"20/11/2016

ווטס

ווטס

מקוואות

מקוואות

20/11/2015 "2"20/11/2016 תקופתית מקוואות

20/11/2015 "2"20/11/2016 תקופתית

ווטסתקופתית

ווטס

אלמ

אלמ

אלמ ווטס

מפעל לדווח על אישור \התאגיד הינו ספק המים וחובת העסק: הבהרה 

.. התקנת מזח לתאגיד מידי שנה או בכל תקלה הקודם מבינהם \תקינות

.ממונה מזחים בתאגיד יוגב כהן 

"2"20/11/201520/11/2016

15/10/2016 15/10/2015

15/10/201515/10/2016

15/10/201515/10/2016

15/10/201515/10/2016

15/10/201515/10/2016

בית שמש- מערכות גינון בשטח ציבורי

15/10/2016 15/10/2015

תקופתית "1.5"גינון ציבורי ווטס        מ"אל

"1.5" CONBRACO מ"אל תקופתית גינון ציבורי

"2" ווטס      מ"אל תקופתית גינון ציבורי

"1.5" ווטס        מ"אל תקופתית גינון ציבורי


