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 8201דו"ח שנתי לרישוי עסקים באיגוד ערים לאיכה"ס שומרון לשנת 
 

ובקשה אחת  18-מהן טופלו במשך שנת 34 בקשות לרישוי עסקים, אשר 35התקבלו באיגוד  2018בשנת 
 - 2פורט אופן הטיפול בבקשות, בטבלה  1. בטבלה 2019טופלה בינואר  חודש דצמברסוף ב השהתקבל

חלוקה למחזות פריטי צו רישוי עסקים וע"פ  2018 -בקשות שטופלו באיגוד בשנתרשימה מפורטת של 
 המשרד להגנת הסביבה.

 
 8201טיפול בבקשות לרישיון עסק בשנת : 1טבלה 

 
 הערות מספר בקשות רשות מקומית מ/ס

 סורבו אושרו התקבלו
מועצה אזורית )מוא"ז(   1

 שומרון
 טיפול בשתי הבקשות נמשך 2 17 21

 טיפול באחת הבקשות נמשך 1 3 5 עיריית אריאל 2
   2 2 מוא"ז בקעת הירדן 3
לא הוגשו מסמכים הנדרשים  1 1 2 מוא"ז מטה בנימין 4

 לכך
מעלה  מועצה מקומית 5

 אפרים
לא הוגשו מסמכים הנדרשים  1 1 2

 לכך
לא הוגשו מסמכים הנדרשים  1 1 2 מועצה מקומית קדומים 6

 לכך
 3 6 25 34 סה"כ: 

 
 8201פירוט בקשות לרישיון עסק שטופלו בשנת  : 2טבלה 

 
 מספר מ/ס

 פריט
בקשה  שם העסק ומיקומו

 אושרה/סורבה
 הערות

, ב 1.2  1  
ב 10.8   

בפארק תעשיות  בע"מ דנלוג
 אריאל

  אושרה

ב' 3.6 2 ביודיזל באזה"ת מעלה  
 אפרים

מסמכים הלא הוגשו  סורבה
 הנדרשים 

.ח3.2 3 הוגשו המסמכים  לא סורבה ע"מלולי קדומים ב 
 הנדרשים

4  
 ו 4.6 

 
 

המחמצת בע"מ באזה"ת 
 ברקן

  אושרה

)ד.נ.( בע"מ באזור תבליני בר  5
 התעשייה ברקן

  אושרה

תיירות  -ס. שיווק אורן א. א 7.7ו,  4.6 6
 דחקלאית בנתיב הגדו

  אושרה

  אושרה מרכז סמינרים בקיבוץ נערן א 7.1 7
לא הוגשו המסמכים  סורבה ב בישוב ניליעולם הרכ ו 8.6 8

 הנדרשים
9  

10.3 
בע"מ  2007דפוס דפי גוונים 

 באזה"ת ברקן
  אושרה

אורן יורם אריזות בע"מ  10
 באזה"ת ברקן

במשרד להגנת  הטיפול נמשך
 הסביבה, מחוז מרכז

בע"מ באזה"ת  2010מולותן  א 10.4 11
 ברקן

לא הוגשו ה מסמכים  סורבה
 הנדרשים

12  
10.9 

טופ פליי ישראל )ט.פ.י( בע"מ 
 בפארק תעשיות אריאל

  אושרה

ג'י. אל. בידודית בע"מ  13
 באזה"ת מבוא חורון

  אושרה



          
 לאיכות  הסביבה  שומרוןאיגוד ערים      

 , 40700מיקוד   4013ת.ד.  71 רח' נחשוניםאריאל,     
         03-9367136פקס.   03-9367135טל.    

 
 

א.ד. טכנולוגיות סינון בע"מ  10.20, 10.9 14
 באזה"ת ברקן

  אושרה

  אושרה שי גרציק באזה"ת ברקן ד-א 10.10 15
16  

 
 א 10.14

"מ י. זמברג מוצרי מתכת בע
 בפארק תעשיות אריאל

 נתנה חוות דעת חיובית הטיפול נמשך

רתק תעשיות בע"מ באזה"ת  17
 ברקן

  אושרה

ספרי מטל בע"מ באזה"ת  18
 ברקן

לא הוגשו ה מסמכים  סורבה
 הנדרשים

איי. אס. אם. מגן גולדמן  19
כספות וזיווד בע"מ באזה"ת 

 ברקן

 נתנה חוות דעת חיובית הטיפול נמשך

20  
 

 ג 10.14
 

 

אלמוג מכונות ניפוי  -קורלק 
בע"מ באזה"ת  ומערכות ייצור

 ברקן

  אושרה 

היישריק שערים בע"מ  21
 באזה"ת ברקן

  אושרה

 יגוטליב עיצוב שערי 22
אלומיניום בע"מ באזה"ת 

 ברקן

  אשרה

אימן איטרנשינל למסחר  ז 10.14 23
ובזנס בע"מ באזה"ת מעלה 

 ריםפא

 
 אושרה

 

24  
 
 

 ב'10.16

אלפנט חרושת עץ בע"מ 
 בפארק תעשיות שח"ק

  אושרה

רשת פוטון העיר בע"מ באזור  25
 התעשייה ברקן

  אושרה

אהרוני ובניו בע"מ  .ש.ד. י 26
 באזה"ת ברקן 

  אושרה

  אשרה אינטרעץ בע"מ באזה"ת ברקן 27
ג'ייקוב תעשיות רהיטים  28

 בע"מ בפארק תעשיות אריאל
סמכים לא הוגשו המ סורבה

 הנדרשים
29  

 
 

10.20 

  אושרה אבגול בע"מ באזה"ת ברקן
שיווק  2008מנטין פרזול  30

 והפצה בע"מ באזה"ת ברקן
  אושרה

ר.ה.ם. מוצרי איכות בע"מ  31
 באזה"ת ברקן

  אושרה

אומנות הפלסטיק בע"מ  32
בפארק תעשיות בר און 

 קדומים

  אושרה

33  
10.21 

שפי אריזות בע"מ באזה"ת 
 ברקן

  אושרה

  אושרה אידה בפארק תעשיות אריאל 34
 

 .מחוז חיפה -  xxxx: ירושליםמחוז   -xxxx ;   מרכז מחוז  xxxx -   מקרא:
 

 א' שבט תשע"ט
 2019ינואר  07

 
 , מנהל תחום תעשיות וחומ"סהכין: ד"ר וסילי רודסקי 


