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 7201דו"ח שנתי לרישוי עסקים באיגוד ערים לאיכה"ס שומרון לשנת הנדון: 
 

 שתי בקשותו 17-מהן טופלו במשך שנת 32 בקשות לרישוי עסקים, אשר 34התקבלו באיגוד  2017בשנת 
 - 2פורט אופן הטיפול בבקשות, בטבלה  1. בטבלה 2018בשנת  יטופלו חודש דצמברסוף ב ושהתקבל

חלוקה למחזות פריטי צו רישוי עסקים וע"פ  2017 -בקשות שטופלו באיגוד בשנתרשימה מפורטת של 
 המשרד להגנת הסביבה.

 
 7201טיפול בבקשות לרישיון עסק בשנת : 1טבלה 

 
 הערות מספר בקשות רשות מקומית מ/ס

 סורבו אושרו התקבלו
מועצה אזורית )מוא"ז(   1

 שומרון
12 12   

 ול באחת הבקשות נמשךטיפ  9 10 עיריית אריאל 2

לא הוגשו מסמכים הנדרשים  1 3 4 קדומיםמועצה מקומית  3
 לכך

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

   1 1 מ.מ. גבעת זאב 6
   1 1 עמנואלמ.מ.  7
 1 3 28 32 סה"כ: 

 
 

 7201פירוט בקשות לרישיון עסק שטופלו בשנת : 2טבלה
 

 מספר מ/ס
 פריט

בקשה  שם העסק ומיקומו
 אושרה/סורבה

 הערות

ב', -א'1.2 1
ב'10.8  

בפארק  גורי ע.ע.ע בע"מ
 תעשיות אריאל

  אושרה

.ב'3.6 2 ביודיזל באזה"ת מעלה  
 אפרים

לא הוגשו מסמכים  סורבה
 הנדרשים לכך

ב'4.3 3   אושרה בעת זאבשיווק אור בג 
4  

 .ו'4.6
 
 

אלכוהולים בע"מ באזה"ת 
 ברקן

  אושרה

קונדיטורית מרגרת באזה"ת  5
 מעלה שומרון

  אושרה

 חידוש רישיון עסק אושרה זהבי הכרם באזה"ת ברקן 6
באגיס תעשיות בע"מ בפארק  ג'5.1 7

 תעשיות בר און
לא הוגשו מסמכים  סורבה

 הנדרשים לכך
באזה"ת  ר ת"א בע"מרוזני ב'-ג'5.1 8

 ברקן
קיבל היתר זמני עד  אושרה

 31.12.2018לתאריך 
מכבסת שמר בפארק  6.4 9

 תעשיות בר און קדומים
  אושרה

  אושרה דרך ארץ באזה"ת קדומים א'8.9 10
ליעד שרותי רכב באזה"ת  11

 מתתיהו
  אושרה

אורטגה תעשיות שיש בע"מ  ג'10.7 12
 באזה"ת ברקן

  אושרה

13 10.9 
 

 1997ישראטויס  תעשיות 
 בע"מ באזה"ת ברקן

  אושרה
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14 10.9 
 
 

אסותא תעשיות אלבד בע"מ 
 בפארק תעשיות אריאל

  אושרה

גרינטקס בע"מ באזה"ת  15
 ברקן

  אושרה

 ד'10.10 16
 ז'1010

אקו מדיקל באזה"ת מעלה 
 אפרים

  אושרה

פולקום ירוק בפארק  17
 קדומים תעשיות בר און

  אושרה

גרינאל אקולוגיה בע"מ  ז'10.10 18
 באזה"ת ברקן

  האושר

19  
 
 
 

 א'10.14

גלובל הנדסה ג.י. בע"מ 
 באזה"ת ברקן

קיבל היתר זמני עד  אושרה 
 10.07.2018לתאריך 

הארגז טכנופח תעשיות  20
 מתכת בע"מ באזה"ת ברקן

  אושרה

סוהל תעשיות בע"מ בפארק  21
 תעשיות אריאל

עד קיבל היתר זמני  אשרה
 10.07.2018לתאריך 

 2011א.פ.א. עיבוד שבבי  22
 בע"מ באזה"ת ברקן. 

  אושרה

סולארפרו בע"מ בפארק  23
 תעשיות אריאל

  אושרה

קראוס תעשיות בע"מ  24
 פארק תעשיות אריאלב

בקשה לרישוי בטיפול  
 העסק נמשך

 א'10.14 25
 א'10.16

פתרונות הנדסיים וי. גולד 
לבנייה בע"מ בפארק 

 עשיות אריאלת

 
 אושרה

 

26  
 

 ג'10.14

אלום מרכז בע"מ בפארק 
 תעשיות אריאל

  אושקה

גרין מטאל אינג'ינירינג בע"מ  27
 בפארק תעשיות אריאל

  אושרה

בפארק  אלומיקס בע"מ 28
 תעשיות אריאל

  אושרה

29  
 ב'10.16

מ.נ.ל מגבות נקיות לישראל 
יות שבע"מ בפארק תע

 אריאל

  אושרה

ת קליפורניה באזה"ת נגרי 30
 ברקן

  אושרה

באזה"ת  נגרית שמחה גריימן 31
 מתתיהו 

לא הוגשו מסמכים  סורבה
 הנדרשים לכך

 מוצרים בע"מ קרטון י.ש. 10.20 32
 באזה"ת עמנואל

  אושרה

 
 מחוז המרכז.    -xxxx ;   מחוז ירושלים  xxxx -   מקרא:

 

 


