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 4101דו"ח שנתי לרישוי עסקים באיגוד ערים לאיכה"ס שומרון לשנת הנדון: 
 
 

 4101טיפול בבקשות לרישיון עסק בשנת   :1טבלה 
 
 

 סיבות לסירוב מספר בקשות רשות מקומית מ/ס
 סורבו אושרו התקבלו

 מועצה אזורית )מוא"ז(  1
 שומרון

ו מסמכים הנדרשים לא הוגש 1 (1) 8 9
 לכך.

לא הוגשו מסמכים הנדרשים  1 (1) 4 5 עיריית אריאל 1
 לכך.

לא הוגשו מסמכים הנדרשים  1 1 1 מטה בנימין מוא"ז 3
 לכך.

לא הוגשו מסמכים הנדרשים  1 1 1 בקעת הירדן מוא"ז 4
 לכך.

   (1) 1 1 קדומים מ. מ 5
   (1) 1 1 מעלה אפרים מ. מ. 6
   1 1 ומרוןמ.מ. קרני ש 7

  3 75 34 סה"כ: 
 

 :1הערה לטבלה 
 
 להמשך הטיפול במשרד להגנת הסביבה. ומספר בקשות שאושרו ע"י האיגוד והועבר -( 1)
 
 
 

 4101פירוט בקשות לרישיון עסק שטופלו בשנת : 1טבלה 
 
 

 מספר מ/ס
 פריט

בקשה  שם העסק ומיקומו
 אושרה/סורבה

 סיבות לסירוב

  אושרה טיפולית גיתית מרכז רכיבה .א'3.1 1
1  

 .ו'4.6
  אושרה תבואות בר מזון

  אושרה עמית דברי מאפה קפואים 3
  אושרה קונד שבתות וחגים 4
  *אושרה ביודיזל .ג'5.1 5
  *אושרה אקו מדיקל 6
 וור-טופ 6.4 7

 
  אושרה

8  
 .א'8.9

מוסך אפיקים שרותי 
 תחבורה

  אושרה

  אושרה ותפורד מערכות מוניציפאלי 9
10  

 
10.1 

לא הוגשו מסמכים  סורבה אבן עמי הנדסה אזרחית
 הנדרשים לכך.

לא הוגשו מסמכים  סורבה מחצבת כוכב השכר 11
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 הנדרשים לכך.
 א'10.8 11

 ב'10.8
מטלוב פתרונות ירוקים 

 לתעשייה
  *אושרה

13  
10.9 

 
 

  אושרה א. חיווט א. א.
  אושרה ני כפ"ס ייבוא וסחררמז 14

 ה' 10.10 15
 ז'10.10

  אושרה* ירוק לעד מחזור
  * אושרה פולקום 16
17  

 
 א'10.14

  *אושרה קבוצת אלון
  *אושרה פרופימאט 18
  אושרה ג. את ט. תעשיות ומסחר 19
לא הוגשו מסמכים  סורבה רתק תעשיות 10

 הנדרשים לכך.
  אושרה רשתות עוז ג'.10.14 11
  אושרה ום הגולןרהיטי מר .ב'10.16 11
לא הוגשו מסמכים  סורבה עיצובים .פ א. 13

 הנדרשים לכך.
 

 בקשה שאושרה ע"י האיגוד והועברה להמשך הטיפול במ' להגנה"ס. -* אושרה   :1הערה לטבלה 
 מחוז חיפה.  -xxxx מחוז המרכז;     -xxxx ;   מחוז ירושלים  xxxx -   מקרא:

 
 

                      
 העתקים:

 מנהלת תחום תעשיות, המ' להגנה"ס, מחוש ירושלים, @. -גב' אסתר קורנהאוזר 
 מנהל תחום תעשיות, המ' להגנה"ס, מחוז המרכז,@. -מר רועי טל 

 מנהל תחום תעשיות המרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה, @ -מר שמואל אייכלר 
 ם לאיכות הסביבה שומרון, @.מנכ"ל איגוד ערי -מר יצחק מאיר 

 
I/:vasily 1014/רישוי עסקים/דוח שנתי לשנת 


