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 9201דו"ח שנתי לרישוי עסקים באיגוד ערים לאיכה"ס שומרון לשנת 
 

 ושלוש בקשות 19-מהן טופלו במשך שנת 36 בקשות לרישוי עסקים, אשר 39התקבלו באיגוד  2019בשנת 
 - 2פורט אופן הטיפול בבקשות, בטבלה  1. בטבלה 2020ו בשנת טופלי חודש דצמברסוף ב ושהתקבל

חלוקה למחזות פריטי צו רישוי עסקים וע"פ  2019 -שטופלו באיגוד בשנתרשימה מפורטת של בקשות 
 המשרד להגנת הסביבה.

 
 9201טיפול בבקשות לרישיון עסק בשנת : 1טבלה 

 
 הערות מספר בקשות רשות מקומית מ/ס

 סורבו אושרו התקבלו
מועצה אזורית )מוא"ז(   1

 שומרון
)ראה  2 18 20

 הערה(
 לא הוגשו מסמכים הנדרשים 

   5 5 עיריית אריאל 2
   1 1 מוא"ז בקעת הירדן 3
   2 2 מוא"ז מטה בנימין 4
מעלה  מועצה מקומית 5

 אפרים
 לא הוגשו מסמכים הנדרשים  1 1 2

קרני מועצה מקומית  6
 שומרון

 לא הוגשו מסמכים הנדרשים  1 2 3

   1 1 עיריית מודיעין עילית 7
   2 2 מועצה מקומית עמנואל 8
  4 32 36 ה"כ:ס 
 

 9201פירוט בקשות לרישיון עסק שטופלו בשנת  : 2טבלה 
 

 מספר מ/ס
 פריט

בקשה  שם העסק ומיקומו
 אושרה/סורבה

 הערות

, א 1.2  1  
א 1.3   

, אינטרקוסמא בע"מ דנלוג
 פארק תעשיות אריאל

  אושרה

2 

א 2.2  

טן חברת דלק בע"מ, פארק 
 תעשיות אריאל

  אושרה

  אושרה יסונול מפגש על 3
תחנת דלק "דרך אלון" בקרני  4

 שומרון
  אושרה

  אושרה דלק מנטה מפגש הבקעה 5
א 3.2 6   אושרה חוות סוסים בית אל 
7  

 
 
 
 ו 4.6 

 נתנו תנאים מוקדמים בטיפול אזה"ת ברקן ,פרכביצי 
 נתנו תנאים מוקדמים בטיפול יקב  -ארץ הצבי א.ש. בע"מ  8
  אושרה )ייצור דבש(רדיס מיכאל פ 9

 ,ממתקי השלום בעולם בע"מ 10
 אזה"ת ברקן

  אושרה

 ,ג'י בע"מ אי. גוד פוד ג'י. 11
 ריםפאזה"ת מעלה א

  אושרה

אזור  ,שימורי מוטולה 12
 התעשייה עמנואל

  אושרה

אסף יזמות ופתרונות מחזור  ג 5.1 13
מתקדמים בע"מ , אזור 

 תעשייה עמנואל

בטיפול של המ' 
 להגנה"ס

וות דעת נתנה ח
 חיובית תימקדמ

מודיעין  ,מכבסת מר כובס 6.4 14
 עילית

  אושרה
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  אושרה אזה"ת ברקן, קבוצת אלון א 8.9 15
16  

10.3 
  אושרה ישוב רבבהי ,מסד שיווק

אזה"ת , שושנת הירדן בע"מ 17
 מעלה אפרים

מסמכים לא הוגשו ה סורבה
 הנדרשים

18  
 א 10.4

רותים יי. ברוש שיווק וש
 אזה"ת ברקן, בע"מ

  אושרה

אזה"ת , אמריקן ניטינג בע"מ 19
 ברקן

  אושרה

  ,שוויכי טופ גלאס בע"מ 10.9 20
 אזה"ת ברקן

  אושרה

21 10.9 
 ב 10.10

 , פיברטק תעשיות צנרת בע"מ
 אזה"ת קרני שומרון

  אושרה

22  
 
 

 א 10.14

, י. זמברג מוצרי מתכת בע"מ
 פארק תעשיות אריאל

  אושרה

דוד יציקות איכות תירוש  23
 פארק תעשיות אריאל, בע"מ

  אושרה

זבולון מערכות ים בע"מ,  24
 אריאל

  אושרה

איי. אס. אם. מגן גולדמן  25
אזה"ת , כספות וזיווד בע"מ

 ברקן

  אושרה

26  
 
 

 ג 10.14

רודיטמן הנדסה בע"מ, 
 אזה"ת ברקן

  אושרה

 ,אורטל מערכות חימום בע"מ 27
 אזה"ת ברקן

א הוגשו ה מסמכים ל סורבה
 הנדרשים

 פ הנדסה כימית ואוורור ב. א. 28
 אזה"ת ברקןבע"מ, 

לא הוגשו ה מסמכים  סורבה
 הנדרשים

מפעלי גיא צרפתי  בע"מ,  29
 אזור תעשייה קרני שומרון

לא הוגשו ה מסמכים  סורבה
 הנדרשים

30  
 

 ב'10.16

  אושרה אינטרעץ בע"מ, אזה"ת ברקן
יות בע"מ, א. ארונות אמבט 31

 אזור התעשייה ברקן
  אושרה

  אושרה איבגי מוריס, אזה"ת ברקן 32
33  

10.20 
סופרגום תעשיות בע"מ, אזור 

 תעשייה ברקן
  אושרה

  אושרה פלסטו פוליש, אזה"ת ברקן 34
  אושרה , אזה"ת ברקןאשוש פלסט 35
36 10.21 

 
באזה"ת  ,שפי אריזות בע"מ

 ברקן
  אושרה
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