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 .1מבוא
חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1691 ,קובע באמצעות צו רישוי עסקים את התחומים אשר פעילותם
חייבת קבלת רישיון עסק מאת הרשות המקומית .רישיון העסק הניתן לעסקים בקבוצות המפורטות
להלן כפוף לתנאים שניתנים על ידי גורמי האישור השונים ( "נותני אישור") ,וביניהם :המשרד
להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ,משרד הכלכלה ,המשרד לביטחון פנים ומשרד החקלאות.
להלן רשימת הקבוצות:
תחומים עקרים

דוגמאות לעסקים הנכללים בקבוצות הרישוי

קבוצת רישוי  -1בריאות ,רוקחות ,קוסמטיקה

יצור תמרוקים ותכשירים רפואיים

קבוצת רישוי  -2דלק ואנרגיה

תחנת דלק ותדלוק ,תיקון מכלי גז ,בית זיקוק ,שינוע דלק בצנרת

קבוצת רישוי  -3חקלאות ובעלי חיים

בית מטבחיים ,בית נחירה ,בית שחיטה  ,ייצור חומרי הדברה,
גידול בע"ח ( כגון :לולים ,רפתות ,מידגה ,חזיריות)

קבוצת רישוי  -4מזון

יצור ועיבוד מזון ומרכיביו ,בתי קרור

קבוצת רישוי  -5מים ופסולת

אתרי הטמנה ,תחנות מעבר ,מפעלי מיחזור ,עיבוד וטיהור שפכים

קבוצת רישוי  -9מסחר ושונות

ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים ,מכבסות ניקוי יבש

קבוצת רישוי  -7עינוג ציבורי ,נופש וספורט

בתי מלון ,בתי אבות ,כלי שייט המשמש לעינוג ציבורי

קבוצת רישוי  -1רכב ותעבורה

ייצור ושיפוץ כלי רכב ,תחנה מרכזית ,מוסכים למכונאות כללית
פחחות וצביעה ,מעגנה

קבוצת רישוי  -6שרותי שמירה ואבטחה

ייצור כלי נשק ותחמושת

קבוצת רישוי  -11תעשיה ,מלאכה ,כימיה

חציבה ,כרייה וגריסה של אבנים ,מחצבים ומינרלים ,בתי דפוס,

ומחצבים

ייצור ועיבוד דשנים ,ייצור חומרי חיטוי או ניקוי ,ייצור ועיבוד מתכת
ומוצריה

המשרד להגנת הסביבה "נותן אישור" ל 55 -פריטי עיסוק .עבור  21מהם הוכנו מפרטים אחידים לפרסום
ועבור  35 -המסומנים בטור ה' לצו לא יוכנו מפרטי תנאים אחידים אלא תנאים ייעודיים לכל עסק בנפרד
וזאת בשל מורכבות העסקים וגיוון העיסוקים הנכללים בסקטורים אלו  .המשרד במעמד "לידיעה " ב26-
פריטים עבורם הוכנו מפרטים אחידים .פרסום המפרטים האחידים באתר ממשל זמין על ידי משרד הפנים
התבצע עבור  6פריטים וימשך באופן הדרגתי .בשנת  2114הוכנו באגף תעשיות ורישוי עסקים רשימות תיוג (
צ'ק ליסטים) לבדיקת עמידת העסקים בתנאי המפרטים האחידים  .רשימות התיוג ישמשו כבסיס לביצוע סיורי
פיקוח ובקרה ע"י אנשי מחוזות המשרד וע"י אנשי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים.
החל משנת  2111מסמיך השר להגנת הסביבה נציגים ביחידות סביבתיות ואיגודי ערים כ"נותני אישור".
בשנת  2114הסמיך השר להגנת הסביבה נציגים ביחידות סביבתיות ואיגודי ערים כ"נותני אישור" עבור
רשימת פריטים מעודכנת לפי צו רישוי עסקים המעודכן .נתוני פעילות היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים
בשנת  2114מפורטים בדו"ח זה.
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הנתונים המפורטים בדו"ח מציגים נתונים רב שנתיים ונתוני שנת  . 2114לעיתים יכול מפעל אחד לקבל
מספר רישיונות עסק למגוון עיסוקים .לדוגמא מפעל מזון המפעיל בית קירור ,תחנת תדלוק ואחסון דלקים
המפעל יקבל  4רישיונות בהם תנאים שונים וספציפיים לכל עיסוק .עם זאת בנתונים הקשורים ליחידות
סביבתיות כל עסק נספר פעם אחת בלבד.
הדו"ח מכיל את המידע הבא:
.1

מידע רב שנתי מצטבר לגבי העסקים בפיקוח המשרד להגנת הסביבה בתחום רישוי עסקים.

.2

נתוני שנת  -2114טיפול בבקשות לרישיונות עסק ע"י מחוזות המשרד .

.3

נתוני שנת  -2114תנאים נוספים ברישיונות עסק שהוצאו ע"י מחוזות המשרד .

.4

נתוני שנת  - 2114טיפול בבקשות לרישיונות עסק ע"י היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים .

הדו"ח מתבסס על נתוני מערכת המעוף והמניפה של המשרד ודיווחי היחידות הסביבתיות ואיגודי ערים.
ברצוננו להודות לכל העוסקים במלאכה החל משלב קליטת הבקשות ,הסיורים ,הכנת מפרטי התנאים,
הפיקוח והאכיפה.

בברכה,
ד"ר גילי צימנד

גב' טלי בורשטין

רא"ג תעשיות ורישוי עסקים

מרכזת ארצית לתעשיות ורישוי עסקים

המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה
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 .2נתונים רב שנתיים -סקטורים בטיפול המשרד להגנת הסביבה
במסגרת רישוי עסקים
התפלגות העסקים לפי קבוצות הרישוי
2%
13%
9%
6%
5%
1%

 -2דלק ואנרגיה
 -4מזון
 9מסחר ושונות
 -1רכב ותעבורה

57%
7%

 -1בריאות ,רוקחות ,קוסמטיקה
 -3חקלאות ,בעלי חיים
 -5מים ופסולת
 -7עינוג ציבורי ,נופש וספורט
 -11תעשייה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים

איור  :1מעל  51%מפעילות המשרד באמצעות חוק רישי עסקים היינו הסדרת סקטור
התעשייה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים ( )57%הסקטור כולל מספר פריטים ביניהם ייצור ועיבוד
מתכות  ,יצור ועיבוד חומרי חיטוי וניקוי ועוד  .הסקטור השני בגודלו הוא סקטור הדלק
והאנרגיה ( )13%הסקטור הנ"ל כולל מספר פריטים ביניהם תחנות דלק ותדלוק ,שינוע דלק
ואחסונו .לאחריו סקטור המזון ( )6%הכולל מספר פריטים ביניהם ייצור ועיבוד מזון ומוצריו.
באיור הבא מוצג פירוט הפריטים בסקטורים השונים.
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התפלגות העסקים לפי הפריטים בצו רישוי עסקים
4%

3%

1%

1%
11%
4%

11%
19%
9%
תכשירים וציוד רפואי-ייצורם ,למעט הרכבת ציוד רפואי
מילוי מיכלים ומכליות
גז  -תיקון מיכלים
תחנת דלק ותדלוק
דלק לסוגיו  -שינועו
מסופי דלק
משחטות
הדברה חקלאית
מכירת חומרי הדברה
עיבוד פסדים
בית קירור-חומרי גלם מהחי ומוצריהם
פירוק ,עיבוד ,גירום -חומרי גלם מהחי
תחנת מעבר ומיון לפסולת מעורבת
איסוף והובלת פסולת
אתר לסילוק פסולת
עיבוד וטיהור שפכים
מכבסה לרבות ניקוי יבש
בית מלון ,פנסיון ,אכסניה
כלי שייט המשמש לעינוג ציבורי
תחנת אוטובוסים מרכזית
ייצור ושיפוץ כלי רכב
פירוק חלקים
ייצור ושיפוץ כלי טייס
אבני חן ,יהלומים -ליטוש ועיבוד
ייצור ועיבוד טקסטיל
אחסנה של חומרי חיטוי וניקוי
מסגריה
ייצור רהיטים
אחסון חומ"ס
איסוף ושינוע חומ"ס
גריסה ועיבוד של מינרלים

תמרוקים -ייצורם
תחנת כוח
גז  -איחסונו ,למעט במתקן גז לצריכה עצמית
תחנת תידלוק בגפמ
בית זיקוק
דלק לסוגיו  -אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות
פחם לסוגיו הכנה ,עיבוד ואחסון
גידול בעלי חיים
ייצור חומרי הדברה
ייצור מזון לבע"ח
ייצור תכשירים וטרינריים
בית קירור  -מזון אחר
מזון ומרכיביו  -ייצורו ,עיבודו
תחנת מעבר ומיון לפסולת יבשה
טיפול בפסולת
מתקן התפלת מים
הובלת שפכים במיכליות
ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים
בית אבות
הסעת נוסעים
ייצור ושיפוץ כלי טייס
חניון מקורה
מעגנה
מוסך
בית דפוס
ייצור ועיבוד חומרי חיטוי וניקוי
ייצור ועיבוד מתכות
עיבוד עץ
ייצור ועיבוד חומ"ס
מכירת חומ"ס
חציבה וכרייה

איור  :2ניתן לראות כי מספר הרב ביותר של עסקים הינם עסקי ייצור ועיבוד מזון ומוצריו ( ,)19%
אח"כ מוסכים וגידול בעלי חיים ( )11%ואח"כ תחנות תדלוק וייצור ועיבוד מתכות ( .)1%
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התפלגות העסקים לפי מחוזות המשרד
דרום
21%

תל
אביב
11%
צפון
26%

חיפה
12%
מרכז
21%

ירושלים
7%

איור  :3ניתן לראות כי במחוז צפון מספר הרב ביותר של עסקים ( ,)26%לאחריו מחוז מרכז
ומחוז דרום (.)21%
סיווג מחודש לעסקים
במטרה למקד את פעילות המשרד לטפל בעסקים בעלי השפעות סביבתיות משמעותיות
ונרחבות המשיך האגף בהכנת סיווג מחודש לעסקים על פי מידת מורכבותם והשפעתם
הסביבתית וזאת במסגרת ההערכות לחקיקת "חוק רישוי סביבתי משולב" כלהלן:




"מפעלי רמה א'" (עסקי  :)Aמפעלים ומתקנים שהם בעלי פוטנציאל השפעה
הסביבתי בהיקף גדול ומשמעותי לפחות על אחד ממרכיבי הסביבה.
"מפעלי רמה ב'" (עסקי  :)Bמפעלים ומתקנים שהם בעלי פוטנציאל השפעה
הסביבתי משמעותי אך פחות ממפעלי רמה א'
"מפעלי רמה ג'" (עסקי  :)Cמפעלים ומתקנים בעלי השלכות סביבתיות מקומיות.

התפלגות העסקים לפי הסיווג המחודש
A
3%
B
34%
C
63%

איור  :4ניתן לראות כי הסיווג המחודש מפלג את העיסוקים בהם מטפל המשרד באופן הבא:
עסקים בעלי ההשפעות הסביבתיות המשמעותיות והנרחבות (עסקי  )Aמהווים  3%מכלל
העסקים בהם מטפל המשרד .עסקי  Bבעלי ההשפעה המשמעותית מהווים  34%מכלל
העסקים ועסקי  Cשהם העסקים בעלי ההשפעות המקומיות מהווים  93%מכלל העסקים.
ניתן לראות כי מעל  91%מפעילות המשרד מתמקדת בטיפול בעסקים בעלי השפעות
סביבתיות מקומיות.
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התפלגות עסקי  Aבסיווג המחודש
לפי מחוזות המשרד
4%
27%
33%

19%
תל אביב

צפון

19%

4%

ירושלים

מרכז

חיפה

דרום

איור  :5ניתן לראות כי עיקר העסקים להם השלכות סביבתיות נרחבות ממוקמים במחוז דרום
( ,)33%אח"כ במחוז צפון (  )27%ואח"כ במחוזות חיפה ומרכז ( .)19%

התפלגות עסקי  Bבסיווג המחודש
לפי מחוזות המשרד
7%
23%
35%

6%
9%
תל אביב

צפון

מרכז

21%
ירושלים

חיפה

דרום

איור  :9ניתן לראות כי עיקר העסקים להם השלכות סביבתיות בינוניות ממוקמים במחוז צפון
( )35%ואח"כ במחוז דרום ( )23%ואח"כ במחוז מרכז (.)21%

התפלגות עסקי  Cבסיווג המחודש
לפי מחוזות המשרד
16%
13%

27%

1%
תל אביב

צפון

12%

מרכז

21%

ירושלים

חיפה

דרום

איור  :7ניתן לראות כי עיקר העסקים שטופלו ע"י המשרד להם השלכות סביבתיות מקומיות ממוקמים
במחוז צפון ( )27%מרכז ( )21%דרום ( , )16%מחוזות בהם אין כיסוי טוב של יחידות סביבתיות
ואיגודי ערים לאיכות סביבה .עסקים נוספים בעלי השלכות סביבתיות מקומיות מטופלים ע"י עובדי
יחידות סביבתיות ואיגודי ערים כמפורט בסעיף  3.3לדו"ח זה.
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 .3נתוני שנת 2114
 .3.1נתוני שנת  -1024טיפול בבקשות ע"י מחוזות המשרד
בשנת  2114טופלו ע"י מחוזות המשרד  1,262בקשות.

מספר בקשות שטופלו ע"י מחוזות המשרד לאורך השנים
1000-1024
3000
2438
1975 1972

1828

1292

2016

2014

2012

1500 1434 1584 1494

2008

2010

1721 1583

2006

1426 1348

2004

1799

2069

2000
1000

2002

0
1998

2000

איור  :1הבקשות המתקבלות מידי שנה הן בקשות לעסקים חדשים ,לעסקים בהם הוחלפה
בעלות ,לעסקים בהם חלו שינויים מהותיים וכן בקשות לחידושים של רישיונות קיימים .ניתן
לראות מגמת ירידה במספר הבקשות המטופלות ע"י מחוזות המשרד החל משנת  .2111זאת
בעקבות השינויים בצו רישוי עסקים במסגרת רפורמת הבר בחוק רישוי עסקים שהובילה
לאיחוד פריטים ,ביטול פריטים ושינוי במעמד נותני האישור.

התפלגות הטיפול בבקשות ע"י מחוזות המשרד -לפי
קבוצות עיסוק
7%
15%

37%

13%
5%

6%
14%
 -3חקלאות ,בעלי חיים

 -2דלק ואנרגיה

 -1בריאות ,רוקחות ,קוסמטיקה

 9מסחר ושונות

 -5מים ופסולת

 -4מזון

 -11תעשייה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים

 -1רכב ותעבורה

 -7עינוג ציבורי ,נופש וספורט

איור  :9ניתן לראות כי מרבית הבקשות שטופלו ע"י המשרד בשנת  2114הינם עבור עסקי
קבוצה  -11תעשייה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים (  , )37%אח"כ קבוצה  -2דלק ואנרגיה
(  )15%ואח"כ קבוצה  -5מים ופסולת (.)14%
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התפלגות הטיפול בבקשות ע"י מחוזות המשרד לפי הפריטים
בצו רישוי עסקים
4%

3%

5%
4%
9%

12%

6%

1%

3%

9%

3%
3% 4%
תכשירים וציוד רפואי-ייצורם ,למעט הרכבת ציוד רפואי
מילוי מיכלים ומכליות
גז  -תיקון מיכלים
דלק לסוגיו  -אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות
שינוע דלק במיכלים
גידול בעלי חיים
ייצור חומרי הדברה
ייצור מזון לבע"ח
בית קירור-חומרי גלם מהחי ומוצריהם
פירוק ,עיבוד ,גירום -חומרי גלם מהחי
תחנת מעבר ומיון לפסולת מעורבת
איסוף והובלת פסולת
אתר לסילוק פסולת
עיבוד וטיהור שפכים
מתקן להפקת וטיפול מי שתייה
ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים
תחנת אוטובוסים מרכזית
ייצור ושיפוץ כלי רכב
פירוק חלקים
מוסך
בית דפוס
ייצור ועיבוד חומרי חיטוי וניקוי
ייצור ועיבוד מתכות
עיבוד עץ
ייצור ועיבוד חומ"ס
מכירת חומ"ס
טיפול באריזות חומ"ס משומשות
תחנת מעבר לפסולת חומ"ס
גריסה ועיבוד של מינרלים
ייצור ועיבוד פלסטיק
אחר
ייצור ועיבוד נייר

תמרוקים -ייצורם
תחנת כוח
גז  -איחסונו ,למעט במתקן גז לצריכה עצמית
תחנת דלק ותדלוק
פחם לסוגיו הכנה ,עיבוד ואחסון
משחטות
הדברה חקלאית
מכירת חומרי הדברה
ייצור תכשירים וטרינריים
בית קירור  -מזון אחר
מזון ומרכיביו  -ייצורו ,עיבודו
תחנת מעבר ומיון לפסולת יבשה
טיפול בפסולת
מתקן התפלת מים
הובלת שפכים במיכליות
מכבסה לרבות ניקוי יבש
הסעת נוסעים
ייצור ושיפוץ כלי טייס
חניון מקורה
ייצור ,שיפוץ ותיקון כלי שייט
אבני חן ,יהלומים -ליטוש ועיבוד
ייצור ועיבוד טקסטיל
אחסנה של חומרי חיטוי וניקוי
מסגריה
ייצור רהיטים
אחסון חומ"ס
איסוף ושינוע חומ"ס
טיפול בפסולת חומ"ס
חציבה וכרייה
הכנה ועיבוד חומרי גלם לבניה
ייצור ועיבוד דשנים
גריטת מוצרי מתכת

איור  :10ניתן לראות כי מרבית הבקשות שהתקבלו הינם עבור תחנות דלק ותדלוק ( ,)12%אח"כ גידול
בעלי חיים ,ביניהם רפתות ולולים ( )6%ואח"כ ייצור ועיבוד מתכות (.)1%
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התפלגות הטיפול בבקשות לפי מחוזות המשרד
11%

21%

13%

6%

12%
21%

דרום

תל אביב

ירושלים

חיפה

מרכז

צפון

איור  :11ניתן לראות כי המספר הרב ביותר של בקשות טופלו במחוז מרכז (  ,)21%אח"כ
מחוז צפון (  )21%ואח"כ מחוז דרום ( .)11%

התפלגות הטיפול בבקשות ע"י מחוזות המשרד-
לפי התשובה שניתנה
2%
5%
19%

77%

תנאים מוקדמים

סורבו

הוחזרו לרשות להשלמות

אושרו

איור  :12ניתן לראות כי מרבית הבקשות אושרו (  ,)77%בסטטוס החזרה לרשות להשלמת
מידע ( )19%אחוז גבוה יחסית המצביע על קבלת מספר רב של בקשות ללא המסמכים
הנלווים בהתאם לנדרש בחוק רישוי עסקים .עבור מספר מועט יחסית של בקשות הוצאו
תנאים מוקדמים ( )5%עקב מחסור בתשתיות בסיסיות ו  2%מהבקשות סורבו.
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ממוצע זמן טיפול בבקשות בשנת  2114מיום קבלת הבקשה במחוז ועד קבלת ההחלטה
הינו  73ימים .

משך זמן ממוצע לטיפול בבקשות לאורך השנים
1020-1024
80
73

73

70

67

66

59

60
50
40
30
20
10

0
2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 2013 2013.5 2014 2014.5

איור  :13ניתן לראות כי משך הטיפול הממוצע לאורך השנים  2111-2114נשאר פחות או
יותר אחיד  ,בשנת  2113הייתה עלייה שנשארה גם בשנת . 2114

התפלגות הטיפול בבקשות ע"י מחוזות
המשרד -לפי סיווג העיסוק המחודש
1%

22%

77%

C

B

A

איור  :14ניתן לראות כי לפי הסיווג המחודש של העסקים  ,על פי מידת מורכבותם והשפעתם
הסביבתית ,מרבית ( )77%מהבקשות שטופלו ע"י המשרד היו עבור עסקים בעלי השלכות
סביבתיות בינוניות ( עסקי  ,)Bאח"כ עבור עסקים להם השלכות סביבתיות מקומיות ()22%
ורק  1%עבור עסקים להם השלכות סביבתיות נרחבות.
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 .3.2נתוני שנת  -1024תנאים נוספים ברישיונות עסק שהוצאו ע"י
מחוזות המשרד
תנאים נוספים הינם תנאים המוספים על הקיימים במסמכי הרישוי עקב שינוי מדיניות ,שינויים
בפעילויות העסק או בסביבתו  ,מצבי חירום ועוד.
סה"כ הוצאו בשנת  2114ע"י מחוזות המשרד  57תנאים נוספים ברישיונות עסק.

התפלגות התנאים נוספים שהוצאו לפי מחוזות המשרד
1%

21%

41%

4%
6%
דרום

ירושלים

תל אביב

11%
מרכז

חיפה

צפון

איור  :15ניתן לראות כי מרבית התנאים הנוספים הוצאו ע"י מחוז צפון ( , )41%אח"כ ע"י
מחוז ירושלים ( )21%ואח"כ ע"י מחוז מרכז (.)11%

התפלגות התנאים נוספים שהוצאו לפי קבוצות הרישוי
בצו רישוי עסקים
1%
12%

23%

1%
25%

 -2דלק ואנרגיה
 -4מזון
 -1רכב ותעבורה

2%
22%

 -1בריאות ,רוקחות ,קוסמטיקה
 -3חקלאות ,בעלי חיים
 -5מים ופסולת
 -11תעשייה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים

איור  :19ניתן לראות כי מרבית התנאים הנוספים הוצאו עבור עסקי המזון ( 25%-מתוכם
 -11%עבור ייצור ועיבוד מזון ומוצריו ) ,אח"כ עבור עסקי התעשייה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים
  ( 23%מתוכם  5%ייצור ועיבוד מתכות והכנה ועיבוד חומרי גלם לבניה) ואח"כ עבור עסקימים ופסולת( 22% -מתוכם -1%עבור טיפול בפסולת ו- 9% -עבור טיפול ועיבוד שפכים).
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 .3.3נתוני שנת  -1024טיפול בבקשות ע"י היחידות הסביבתיות
ואיגודי הערים
בארץ  255רשויות מקומיות ו 2-רשויות תעשייתיות ,מתוכן  161מכוסות ע"י יחידות סביבתיות
ואיגודי ערים (כ . )74% -סה"כ פועלות בפריסה הארצית  91יחידות סביבתיות ואיגודי ערים לאיכות
הסביבה ,מתוכן  46מתוקצבות ע"י המשרד להגנת הסביבה  .ב 32 -יחידות ישנם עובד /עובדים
שהוסמכו ע"י השר להגנת הסביבה כנותן אישור ( 97%מתוך היחידות המתוקצבות ע"י המשרד).
מתוך היחידות בהן ישנם עובד /עובדים שהוסמכו ע"י השר להגנת הסביבה כנותן אישור  27יחידות
הגישו את דו"ח הפעילות לשנת  12%( 2114מתוך היחידות בהן פועל עובד /עובדים שהוסמכו ע"י
השר להגנת הסביבה כנותן אישור) .
בשנת  2114טופלו ע"י היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים  1253בקשות לרישיונות עסק.
הנתונים שיפורטו מתייחסים ליחידות הסביבתיות בהן ישנם עובד /עובדים שהוסמכו ע"י השר להגנת
הסביבה כנותן אישור.

מס' בקשות שטופלו ע"י היח"ס ואיגודי הערים לאורך
השנים 1009-1024
2500
2105

2000

1971

1956
1569

1500

1316

1253

1000
500

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0
2008

איור  :17הבקשות המתקבלות מידי שנה הן בקשות לעסקים חדשים ,לעסקים בהם הוחלפה
בעלות ,לעסקים בהם חלו שינויים מהותיים וכן בקשות לחידושים של רישיונות קיימים .ניתן
לראות ירידה במספר הבקשות המטופלות ע"י היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים בין שנת
 2113ל .2114 -מצב הנובע מהשינויים בצו רישוי עסקים במסגרת רפורמת הבר בחוק רישוי
עסקים ,במסגרתה בוטלו פריטי עיסוק אשר היו חייבים ברישיון  ,אוחדו פריטים ובוצעו שינויים
במעמד נותני האישור.
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טיפול בבקשות עבור עסקי - Cמשרד ויח"ס
286, 19%

1253, 81%

סה"כ מחוזות המשרד

סה"כ יח"ס

איור  :11ניתן לראות כי בשנת  2114מרבית הבקשות עבור העסקים להם השלכות סביבתיות
מקומיות טופלו ע"י היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים (.)11%
שנת 2113
527,
20%
2105,
80%

שנת 2112
591,
23%
1956,
77%

שנת 2111
666,
34%
1316,
66%

איור  :29ניתן לראות כי קיימת מגמת עליה באחוז הבקשות עבור עסקי  Cשמטופלות ע"י
היח"ס ואיגודי הערים ביחס לבקשות המטופלות ע"י מחוזות המשרד .בשנת 11% -2113
מהבקשות עבור עסקי  Cטופלו ע"י היח"ס ואיגודי הערים ,בשנת  ,77% -2112בשנת2111 -
 . 99%נתונים אלה תואמים את מטרת המשרד למקד את פעילותו בטיפול בעסקים בעלי
השפעות סביבתיות משמעותיות ונרחבות ושהעסקים להם השלכות סביבתיות מקומיות יטופלו
ע"י השלטון המקומי.
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התפלגות לפי התגובה לבקשות ע"י היחידות
הסביבתיות ואיגודי הערים
4% 5%

4%

17%

מספר בקשות שהוצאו תנאים מוקדמים

מספר בקשות שאושרו

מספר בקשות שהוחזרו לרשות להשלמות

מספר בקשות שסורבו

איור  :20ניתן לראות כי מרבית הבקשות שטופלו ע"י היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים
אושרו ( 5% , )17%בסטטוס החזרה לרשות להשלמת מידע עקב קבלת הבקשות ללא
המסמכים הנלווים בהתאם לנדרש בחוק רישוי עסקים  ,עבור  4%הוצאו תנאים מוקדמים עקב
מחסור בתשתיות ועבור  4%הוצאו סירובים.
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התפלגות הבקשות שטופלו ע"י היח"ס ואיגודי הערים
לפי הפריטים בצו רישוי עסקים
6%
5%

7%

4%
11%

4%

4%
16%

9%

11%
2.1ב גז -אחסונו

2.1א גז -מילוי מיכלים ומיכליות

2.1ז גז -תחנת תדלוק

2.1ה גז-תקון מכלים

 3.1בית מטבחיים בית נחירה בית שחיטה

2.2ח דלק לסוגיו -שינוע במיכליות

3.4ג חומרי הדברה -מכירתם

3.3ב הדברה חקלאית

4.3ב בית קירור למזון אחר ומרכיביו

4.3א בית קירור לבשר ,דגים ,עופות ביצים ומוצריהם

4.9ו מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם -ייצורו ,עיבודו

4.4ז בשר ,עופות ,דגים ,בעלי חיים ימיים או חלקיהם -עיבודם

5.3ג שפכים וקלוחין-הובלתם במיכליות

5.1ב אשפה ופסולת -איסופה ,הובלתה

[7.1א] בית מלון ,פנסיון ,אכסניה וכיו"ב

 9.4מכבסה ,ניקוי יבש,

7.7ח כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

[7.1ג] בית אבות

1.9ז חניון מקורה או תת-קרקעי ששטחו מעל  511מ"ר

1.4א הסעת נוסעים

1.1א כלי שיט -השכרתם ,אחסנתם

 1.7ב כלי רכב ציוד מכני הנדסי כבד חלקים משומשים פרוקם

 11.1אבני חן ,יהלומים -ליטושם ,עיבודם

1.6א מוסך -ממכונאות כללית ,פחחות וצביעה

11.7ג הכנתם ,יצורם ,עיבודם של בלוקים ,אבן ושיש

11.9ב דשנים -אחסונם

 11.6שונות

11.1ב חומרי חיטוי או ניקוי -איחסונם

11.11ג מכירת חומ"ס

11.11ב איחסון חומ"ס

[11.14ג] מסגריה

11.11ד איסוף ושינוע חומ"ס

11.19ב עץ -ייצור רהיטים

11.14ז מגרשי גריטה

איור  :21ניתן לראות כי מרבית הבקשות שטופלו ע"י היח"ס ואיגודי הערים הינן עבור מוסכים (  ,)16%אח"כ
עבור חניונים (  )11%ואח"כ עבור הובלת פסולת (.)11%
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מספר בקשות שטופלו עבור עסקי  Cמחוז צפון
60

55

55

50
40
30

23

20
10
0
איגוד ערים איגודי ערים
לאיכות
אגן בית
נטופה סחנין הסביבה-
גליל מערבי

עפולה יחידה שער הגליל
איכות
יחידה
סביבתית
הסביבה-
סביבתית
עירונית
גליל עליון
אזורית

רמת מנשה מחוז המשרד
יחידה
סביבתית
אזורית

איור  :22ניתן לראות כי במחוז צפון מספר הבקשות עבור עסקים להם השלכות סביבתיות
מקומיות הרב ביותר טופל ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה -גליל מערבי ומחוז המשרד (55
בקשות) ואח"כ ע"י מחלקת איכות הסביבה גליל עליון( .)23איגוד ערים אגן בית נטופה סחנין,
יחידה סביבתית עירונית עפולה ,יחידה סביבתית אזורית שער הגליל ויחידה סביבתית אזורית
רמת מנשה -לא העבירו דיווח לשנת .2114

טיפול בבקשות עבור עסקי  - Cמחוז צפון

41%
56%

מחוז

יח"ס

איור  :23ניתן לראות שבמחוז צפון מרבית מעסקי  Cמטופלים ע"י היחידות הסביבתיות ואיגודי
הערים ( ,)56%אך עדיין כמות גדולה של בקשות שמטופלות ע"י המחוז ( )41%וזאת בהעדר
כיסוי מספק של יחידות סביבתיות במחוז צפון.
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מספר בקשות שטופלו עבור עסקי  Cבמחוז חיפה
60
48

50
40

37

30
18

20
10

1

0
איגוד ערים לשמירת
איכות הסביבה ( שרון-
כרמל)

איגוד ערים לאיכות
הסביבה שומרון

איגוד ערים אזור מפרץ
חיפה -הגנת הסביבה

מחוז המשרד

איור  :24ניתן לראות כי במחוז חיפה מספר הבקשות עבור עסקים להם השלכות סביבתיות
מקומיות הרב ביותר טופל ע"י איגוד ערים אזור מפרץ חיפה -הגנת הסביבה ( 41בקשות)
ואח"כ ע"י איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון -כרמל (  37בקשות) ואח"כ ע"י מחוז
המשרד ( 11בקשות) .

טיפול בבקשות עבור עסקיC

 -מחוז חיפה

17%

13%

מחוז

יח"ס

איור  :25ניתן לראות שבמחוז חיפה מרבית מהבקשות עבור עסקי  -Cמטופלות ע"י היח"ס
ואיגודי הערים ( )13%וחלק קטן של בקשות מטופלות ע"י המחוז ( )17%וזאת בשל כיסוי טוב
של יחידות סביבתיות במחוז.

19

מספר בקשות שטופלו עבור עסקי  Cבמחוז מרכז
160
140
120
100
80
60
40
20
0

144
88
30
9

35

31
10

10

3

8

איגוד
יחידה
שהם
איגוד
רמלה היחידה
ראשון
האגף
איגוד המשולש נתניה
יחידה סביבתית ערים
לאיכות לציון אגף יחידה האזורית ערים
יחידה
הדרומי
ערים
לשמירת איגוד סביבתית הסביבה ,איכות סביבתית לאיכות לאיכות סביבתית עיריית לאיכה"ס
אשדוד-
לוד
עירונית עיריית סביבה עירונית הסביבה הסביבה אזורית
ערים
איכות
חבל יבנה
שומרון
בשרון
פתח
הסביבה (
תקווה
שרון-
כרמל)

מחוז
המשרד

איור  :29ניתן לראות שבמחוז מרכז מספר הרב ביותר של בקשות טופלו ע"י האגף לאיכות
הסביבה  ,עיריית פתח תקווה (  144בקשות) ,אח"כ ע"י מחוז המשרד (  11בקשות) .יחידה
סביבתית מ.א .גזר -מ.א .עמק לוד -טרם החלה לפעול בתחום רישוי עסקים .המשולש
הדרומי איגוד ערים ויחידה סביבתית עיריית לוד -לא העבירו דיווח לשנת .2114

טיפול בבקשות עבור עסקי  -Cמחוז מרכז

24%

79%

מחוז

יח"ס

איור  :27ניתן לראות שמרבית מהבקשות עבור עסקי  Cמטופלות ע"י היח"ס ואיגודי הערים
( )79%וחלק קטן ע"י המחוז (.)24%
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מספר בקשות שטופלו עבור עסקי  Cבמחוז תל אביב
113

120
100
80

63

61
60
40

48
35
23

20
0
חולון  -אזור יחידה המחלקה לאיכות היחידה לאיכות
סביבתית אזורית הסביבה ,עיריית הסביבה ,עיריית
הרצליה
רמת גן

בני ברק יחידה
הרשות לאיכות
הסביבה ,עיריית סביבתית עירונית
תל אביב  -יפו

מחוז המשרד

איור  :21ניתן לראות שבמחוז תל אביב מספר הרב ביותר של בקשות טופלו ע"י הרשות
לאיכות הסביבה ,עיריית תל אביב -יפו ( 113בקשות) ,אח"כ ע"י מחוז המשרד (  93בקשות)
ואח"כ ע"י היחידה הסביבתית האזורית חולון -אזור (  91בקשות).

טיפול בבקשות עבור עסקי  -Cמחוז תל אביב

11%

12%

מחוז

יח"ס

איור  :26ניתן לראות שמרבית מהבקשות עבור עסקי  Cמטופלות ע"י היח"ס ואיגודי הערים
( )12%וחלק קטן ע"י המחוז ( )11%וזאת בשל כיסוי טוב של יחידות סביבתיות במחוז תל
אביב.
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מספר בקשות שטופלו עבור עסקי  Cבמחוז ירושלים
140

125

120
100
80
60
36

40
20

1

12

2

0
איגוד ערים לאיכות איגוד ערים לאיכות
הסביבה -יהודה
הסביבה שומרון

המחלקה לאיכות
הסביבה ,עיריית
ירושלים

היחידה האזורית
לאיכות הסביבה
"שורק"

מחוז המשרד

איור  :31ניתן לראות שבמחוז ירושלים מספר הרב ביותר של בקשות טופלו ע"י המחלקה
לאיכות הסביבה עיריית ירושלים ( 125בקשות) ,אח"כ ע"י היחידה האזורית לאיכות הסביבה
"שורק".

טיפול בבקשות עבור עסקי  -Cמחוז ירושלים
7%

63%

מחוז

יח"ס

איור  :31ניתן לראות שמרבית מהבקשות עבור עסקי  Cמטופלות ע"י היח"ס ואיגודי הערים
( )63%וחלק קטן ע"י המחוז ( )7%וזאת בשל כיסוי טוב של יחידות סביבתיות במחוז
ירושלים.
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מספר בקשות שטופלו עבור עסקי  Cבמחוז דרום
113

120

103

100
80
61
60

50

40

27
12

20

4

2
0

מחוז
המשרד

היחידה
יחידה
איגוד ערים
יחידה
יחידה
היחידה איגוד ערים היחידה
סביבתית הסביבתית-
לאיכות
סביבתית
לאיכות
לאיכות
הסביבתית לאיכה"ס
נאות חובב
ערבה
אילת -חבל אשדוד -חבל הסביבה סביבה נגב אזורית נגב הסביבה
מערבי נפת אשקלון תיכונה -
עיריית באר מזרחי
יבנה
אילות
רמת הנגב
שבע

איור  :32ניתן לראות שבמחוז דרום מספר הרב ביותר של בקשות טופלו ע"י היחידה לאיכות
הסביבה עיריית באר שבע (  113בקשות) ,אח"כ ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת
אשקלון ( 113בקשות) ואח"כ ע"י איגוד ערים לאיכה"ס אשדוד -חבל יבנה (  91בקשות).
יחידה סביבתית ערבה תיכונה  -רמת הנגב -לא קיבלה בקשות לרישוי עסקים בשנת .2114

טיפול בבקשות עבור עסקי  -Cמחוז דרום
13%

17%

מחוז

יח"ס

איור  :33ניתן לראות שמרבית מהבקשות עבור עסקי  Cמטופלות ע"י היח"ס ואיגודי הערים
( )17%וחלק קטן ע"י המחוז ( )13%וזאת בשל כיסוי טוב של יחידות סביבתיות במחוז דרום.
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 .4יישום השינויים בחוק רישוי עסקים:
בשנת  2114המשרד פעל ליישום השינויים בחוק רישוי עסקים ,להלן פרוט הפעולות שבוצעו:

 .4.1עדכון מפרטי התנאים

האחידים– בשנת  2114האגף עדכן  6מפרטים האחידים

אשר פורסמו להערות ציבור.

 .4.2הסמכה מחודשת לעובדי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים -
המשרד ביצע בשנת  2114הסמכה מחודשת של נציגי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים
כנותני אישור מטעם השר להגנת הסביבה עבור פריטי עיסוק על פי צו רישוי עסקים החדש.
במסגרת ההסמכה המחודשת הוסמכו כנותני אישור  91נציגי יחידות הסביבתיות ואיגודי
הערים .המשרד ערך קורס ייעודיי לעובדי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים .

 .4.3מערכת מחשוב-

בשנת  2114המשרד המשיך בביצוע טיוב בסיס הנתונים במסגרת

מעבר למערכת מיחשוב חדשה הנקראת מניפ"ה שהקמתה החלה בשנת  -2112מערכת
ממוחשבת חדשה המבוססת תשתית מיקרוסופט  CRMוהמיועדת לניהול כלל התהליכים
המקצועיים של המשרד ובכלל זה התהליך רישוי עסקים  .בשנת  2114נפתחו  2115אתרים
סביבתיים .המספר הרב ביותר של האתרים הסביבתיים נפתחו במחוז צפון  , 541אח"כ
במחוז דרום  ,436אח"כ במחוז מרכז  351אח"כ במחוז תל אביב  , 315אח"כ במחוז חיפה
 213ואח"כ במחוז ירושלים  . 156מתוך האתרים שנפתחו 1111 ,הוסבו ממערכת המיחשוב
הקודמת " מעוף " 616 ,הוזנו ישירות במניפה ,ו 19 -הוזנו בטפסי רישום במסגרת חוק דיווח
ומרשם פליטות.

 .5הטמעת נהלי עבודה וביצוע בקרה על תהליכי הוצאת היתרים
במהלך שנת  2114הסתיים תהליך של עדכון נהלי העבודה התומכים במתן רישיונות והיתרים
באשכול תעשיות .עדכון הנהלים כלל הכנסת בקרות במטרה לצמצם את הסיכונים מתהליכי הוצאת
היתרים .בסוף השנה התקיים תהליך של הטמעת הנהלים וביצוע בקרה ראשונה ביחס לשני
הרבעונים האחרונים בשנת  2114בהתאם למפורט בנהלי העבודה.
הבקרות בוצעו הן ביחס לפעילות המטה והן ביחס לפעילות המחוזות (בכל הקשור למתן רישיונות
והיתרים אשר תחת האחריות המקצועית של האשכול) ,וכללו ביצוע בקרות מקצועיות וטכניות

אחר התהליכים השונים .להלן רשימת הנהלים שעודכנו ובוצעו עבורם בקרות :טיפול בבקשות
לרישיון עסק ,היתרי רעלים ,היתר עבודה באסבסט ,רישיונות אסבסט ,היתר קרינה מייננת,
היתר קרינה בלתי מייננת ,אישור להקלה בריכוז מלחים ,אישור לפטור משלוש מערכות
שטיפה ,פסולת מסוכנת -אישור מנהל ,פסולת מסוכנת -אישור יבוא יצוא ,היתרי פליטה
לאוויר.
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 .9סיכום
הדו"ח מפרט נתונים רב שנתיים מצטברים ונתוני פעילות לשנת  2114ביחס לכלל העסקים ממגוון
סקטורים בהם מטפל המשרד במסגרת רישוי עסקים .הסקטור הגדול ביותר בו מטפל המשרד הינו
סקטור התעשייה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים ( )57%ולאחריו סקטור הדלק והאנרגיה ( )13%וסקטור
המזון ( .)6%בשנת  2114המשיך האגף בטיוב בסיס הנתונים המשרדי וזאת כחלק מהמעבר
למערכת מיחשוב חדשה הנקראת מניפ"ה  .כמו כן במסגרת ההערכות לחקיקת חוק רישוי סביבתי
משולב המשיך האגף בקידום סיווג מחודש לעסקים על פי מידת מורכבותם והשפעתם הסביבתית
והוכן מצאי ראשוני של עסקים המתאימים לסיווגים השונים .
בפירוט הפעילויות של שנת  2114ניתן לראות את השפעות השינויים שבוצעו במסגרת הרפורמה
בחוק רישוי עסקים ביניהם השינויים בצו רישוי עסקים שכללו איחוד פריטים ,ביטול פריטים ומעבר
המשרד בחלק מהפריטים ממעמד "נותן אישור" למעמד "לידיעה" גורמים אשר הובילו לירידה בכמות
הבקשות שטופלו מ  2115 -בקשות בשנת  2113ל 1253-בשנת  2114ירידה של  41%בכמות
הבקשות.
מרבית הבקשות שטופלו בשנת  2114ע"י מחוזות המשרד הן מסיווג  Bעל פי הסיווג המחודש
( .)77%במהלך השנים טיפל המשרד בעסקים בעלי השפעות סביבתיות נרחבות ועסקים בעלי
השפעות סביבתיות מקומיות כאחד וניתן לראות זאת בנתונים הרב שנתיים .החל משנת  2113עם
כניסתם לתוקף של השינויים בצו רישוי עסקים החל המשרד להתמקד יותר בטיפול בעסקים בעלי
השפעות סביבתיות נרחבות ועסקים בעלי ההשפעות הסביבתיות המקומיות מטופלים בעיקר על ידי
השלטון המקומי .ניתן לראות זאת באחוז היורד של בקשות עבור עסקי  Cהמטופלות ע"י מחוזות
המשרד  -בשנת  2114טופלו  16%עסקי  Cוזאת לעומת  34%בשנת . 2111
בשנת  2114המספר הרב ביותר של בקשות שטופלו הינו עבור סקטור התעשייה ,מלאכה ,כימיה
ומחצבים ( 37%מכלל הבקשות) ,לאחריו עבור סקטור הדלק והאנרגיה (  15%מכלל הבקשות) ואח"כ
עבור סקטור המים והפסולת (  14%מכלל הבקשות) .מרבית הבקשות שטופלו בשנת  2114הם
במחוז מרכז ( ,)21%אח"כ במחוז צפון (  )21%ואח"כ במחוז דרום (.)11%
הדו"ח מצביע על כך שבפעילות המשרד  77%מכלל הבקשות לרישיון עסק אושרו 19% ,הוחזרו
לרשויות להשלמת נתונים  5% ,קיבלו תנאים מוקדמים טרם אישור ו 2%-סורבו ממגוון סיבות ובהם אי
עמידה בתנאים מוקדמים .משך הזמן הממוצע למתן אישורים ע"י המשרד הינו  73ימים והוא מושפע
ממידת מורכבות העסקים  ,מכמות העסקים הפונים לקבלת רישיון עסק ומהיקף כח האדם המצוי
לטפל בנושא.
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פעילות היחידות הסביבתיות ואיגודי ערים בתחום רישוי עסקים  -החל משנת  2111מסמיך השר
להגנת הסביבה את נציגי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים כ"נותני אישור" לעסקים בעלי השפעות
סביבתיות מקומיות  .ניתן לראות כי בשנת  2114טיפלו נציגי היחידות ב 1253-בקשות ( )11%מכלל
הבקשות של עסקים בעלי השפעות מקומיות .באזורים בהם לא פועל נציג יחידה סביבתיות ואיגוד
ערים אשר הוסמך כנותן אישור ,טיפלו מחוזות המשרד ב 219 -עסקים שהם ( )16%מכלל הבקשות
עבור עסקים מסוג זה .מגמת העלייה בכמות העסקים המטופלים ע"י שלטון מקומי נמשכת משנת
 . 2111בתחום זה קיימת שונות גדולה בין מחוזות המשרד .בעוד שבמחוז צפון שהינו בעל שטח
גיאוגרפי נרחב אין כיסוי גיאוגרפי מספק של יחידות סביבתיות ואיגודי ערים והמחוז מטפל ב41% -
מהעסקים שבנדון במחוזות האחרים מטפל המחוז רק ב 7-24% -מהעסקים בעלי ההשפעות
המקומיות .נתונים אלו חוזרים על עצמם בשנתיים האחרונות אם כי קיימת מגמת ירידה .בשנת
 2112מחוז צפון טיפל ב 93% -מהעסקים להם הוסמכו היחידות הסביבתיות לעומת 11-35%מעסקים
אלו במחוזות המשרד האחרים  .במטרה למקד את טיפול המשרד בעסקים בעלי השפעות נרחבות על
הסביבה יש להמשיך ולפעול לחיזוק השלטון המקומי .
בשנת  2114ערך המשרד קורס ייעודי לעובדי היחידות הסביבתיות ואיגודי ערים שהוסמכו לאחר
השינויים בצו רישוי עסקים .בקורס הוצגו המפרטים האחידים שהוכנו במשרד והושם דגש על נושאי
הפיקוח .קורס נוסף יתקיים בשנת .2115
במסגרת יישום השינויים בחוק רישוי עסקים ,עדכן האגף את המפרטים האחידים שפורסמו להערות
הציבור באתר ממשל זמין ע"י משרד הפנים .
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נספח
רשימת פריטי רישוי להם המשרד הינו "נותן אישור" ובמעמד "לידיעה" על פי צו רישוי עסקים.
*הפריטים הצבועים בצהוב הינם פריטים אליהם הוסמכו עובדי היחידות הסביבתיות ואיגודי הערים

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי

טור א'
מס' סד'

הבטחת איכות
נאותה של הסביבה
ומניעת מפגעים
ומטרדים
( טור א' לצו רישוי
עסקים)

אי פרסום
מפרט אחיד –
הגנת הסביבה
( טור ה' לצו
רישוי עסקים)
תנאים ייעודים
יכתבו עבור
כל עסק
בנפרד

קבוצה  – 1בריאות ,רוקחות ,קוסמטיקה
 1.2תמרוקים

 1.2א

+

ייצורם

+

 1.3תכשירים ,כהגדרתם בפקודת הרוקחים ,וציוד רפואי

+

 1.3א

ייצורם ,למעט הרכבת ציוד רפואי

 2.1א
 2.1ב
 2.1ה
 2.1ו
 2.1ז

מילוי מכלים ומכליות
אחסונו ,למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז
תיקון מכלים
חניון למכליות
תחנת תדלוק בגז

+

קבוצה  – 2דלק ואנרגיה
 2.1גז

[]+
[]+
+
[]+

 2.2דלק לסוגיו

 2.2א
 2.2ב
 2.2ג
 2.2ד
 2.2ה
2.2ח

תחנת דלק ותדלוק
בית זיקוק
שינועו בצנרת
אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) ,התשל"ז1976-
מסופי דלק
שינועו במכליות

2.3
2.4

פחם לסוגיו הכנה ,עיבוד ואחסון
תחנת כוח

3.1

בית מטבחיים ,בית נחירה ,בית שחיטה

+
+
+
+
+
[]+
+
+

+

+
+

קבוצה  – 3חקלאות ,בעלי חיים

+

 3.2בעלי חיים ,לרבות ימיים

 3.2א
3.2ח

בעלי חיים ,למעט עופות – גידולם ,אחזקתם ,טיפול בהם
עופות – גידולם ,אחזקתם ,טיפול בהם

+
+

הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוים

+

 3.3הדברה

 3.3ב

 3.4חומרי הדברה ,חומרי רעל לשימוש חקלאי

 3.4א
 3.4ג

+
[]+

ייצורם ,אריזתם ,אחסונם
מכירתם

+

 3.5מזון לבעלי חיים

+
+
ייצורו ,עיבודו
 3.5א
 3.6פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה "פסדים" – כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים) ,התשמ"א1981-
(להלן – תקנות הפסדים)
+
+
עיבודם
 3.6ב
 3.7תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות
+
+
ייצורם
 3.7א
קבוצה  – 4מזון
 4.3בית קירור

 4.3א
 4.3ב

לבשר ,דגים ,עופות ,ביצים ומוצריהם
למזון אחר ומרכיביו

[]+
[]+

פירוקם ,עיבודם ,גירומם – ביכולת ייצור העולה על  5טונות ליום
פירוקם ,עיבודם ,גירומם – ביכולת ייצור שאינה עולה על  5טונות ליום

+
[]+

 4.4בשר ,עופות ,דגים ,בעלי חיים ימיים או חלקיהם

 4.4ב
 4.4ז
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 4.6מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם

 4.6א

ייצורו ,עיבודו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על  5טונות ליום

+

 4.6ו

ייצורו ,עיבודו – מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על  51טונות ליום
ייצורו ,עיבודו – מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על  5טון ליום;

[]+

+

ייצורו ,עיבודו – מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על  51טון ליום
קבוצה  – 5מים ופסולת
 5.1אשפה ופסולת ,למעט פסולת חומרים מסוכנים

 5.1א
 5.1ב
 5.1ג
 5.1ד
 5.1ה

תחנת מעבר ומיון
איסופה ,הובלתה
טיפול בפסולת ,לרבות :עיבודה ,ניצולה ,מיחזורה ,מיונה ,קומפוסטציה ,שריפתה
אתר לסילוק פסולת יבשה
אתר לסילוק פסולת מעורבת ,לרבות פסדים

+
[]+
+
+
+

+

 5.2מי שתייה – מיתקן להפקתם ולטיפול בהם

 5.2א

+

מיתקן התפלת מים

 5.3שפכים וקולחין

 5.3א
 5.3ג

עיבודם ,טיהורם ,אחסונם
הובלתם במכליות

+
[]+

6.4

מכבסה ,ניקוי יבש ,לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין
מגורים לשימוש הדיירים
מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים ,רכיביהם – ייצור רכיבים
אלקטרוניים ומעגלים מודפסים ,למעט הרכבתם

[]+

+

קבוצה  – 6מסחר ושונות
6.5

+

+

קבוצה  – 7עינוג ציבורי ,נופש וספורט
 7.1אירוח ולינה

 7.1א
 7.1ג

בית מלון ,פנסיון ,אכסניה וכיו"ב
בית אבות – מקום המשמש ,או הנועד לשמש ,כולו או בחלקו ,מקום מגורים לזקנים,
שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה ,התשס"ד ,2114-כשהם מחוץ
למשפחתם ,למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף  25לפקודת בריאות העם

[]+
[]+

כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי

[]+

 7.7עינוג ציבורי

7.7ח

קבוצה  – 8רכב ותעבורה
 8.4הסעת נוסעים

 8.4א
 8.4ב

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו
תחנה מרכזית ,כהגדרתה בפקודת התעבורה ,תחנת רכבת מרכזית
כלי טיס לסוגיהם – ייצורם ,תיקונם ,שיפוצם

[]+
+
+

 8.6ו
 8.6ז

ייצורם ,שיפוצם
חניון מקורה או תת-קרקעי ,ששטחו מעל  511מ"ר

+
[]+

8.5
 8.6כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ,למעט חלקים משומשים

+
+

 8.7כלי רכב ,ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) – חלקים משומשים

 8.7ב

+

פירוקם מהרכב

 8.8כלי שיט

השכרתם ,אחסונם
 8.8א
מעגנה
 8.8ג
ייצורם ,תיקונם ,שיפוצם
 8.8ד
 8.9מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב ,צמ"ה וחלקיהם ,לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
מכונאות כללית ,פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)
 8.9א
8.12

מרכז תחזוקה לרכבות

[]+
+
+
[]+
+

קבוצה  – 9שירותי שמירה ואבטחה ,נשק ותחמושת
 9.1כלי נשק ותחמושת

 9.1ג

+

ייצורם

+

קבוצה  – 11תעשייה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים

[]+
+
+

+
+

ייצור ,צביעה ,אשפרה ,הדפסה
דברי הנעלה – ייצורם

+
+

+
+

ייצורם ,עיבודם ,אריזתם

+

+

אבני חן ,יהלומים – ליטושם ,עיבודם
11.1
אבנים ,מחצבים ,מינרלים – חציבה ,כרייה ,גריסה (לרבות מגרסה ניידת) ,עיבוד ושינוע פנימי
11.2
בית דפוס ,למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום ,שכפול או העתקה
11.3
 11.4טקסטיל ,דברי הלבשה
11.4א

11.5
 11.6דשנים
11.6א
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11.6ב
אחסונם
 11.7חומרי גלם לבנייה ,מוצרי בנייה מוגמרים ,מלט ,בטון ,אספלט ,זפת ,בלוקים ,אבן ,שיש ומוצריהם
11.7א

הכנתם ,ייצורם ,עיבודם ,למעט הכנה ,ייצור ועיבוד של בלוקים ,אבן ושיש
הכנתם ,ייצורם ,עיבודם של בלוקים ,אבן ושיש

+
[]+

ייצורם ,עיבודם ,אריזתם
אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

+
[]+
[]+

11.7ג
 11.8חומרי חיטוי או ניקוי
11.8א

11.8ב
11.9

[]+

חומר גלם ,מוצר ,מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו – ייצורו,
עיבודו ,צביעתו ,הרכבתו ,ציפויו ,השחזתו ,הדפסה עליו ,תיקונו

+
+
+

 11.11חומרים מסוכנים ,כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג ,1993-לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים
+
11.11א ייצורם ,עיבודם ,אריזתם ,מחזורם
[]+
11.11ב אחסונם
[]+
11.11ג מכירתם
[]+
11.11ד איסופם ,שינועם
+
+
11.11ה טיפול באריזות משומשות
+
+
11.11ו טיפול בפסולת
+
11.11ז תחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכנים
 11.11חומרי נפץ ,כהגדרתם בחוק חומרי נפץ ,התשי"ד ,1954-מוצרים המכילים חומרי נפץ ,זיקוקין די-נור
+
+
11.11א ייצורם ,עיבודם ,פיתוחם
+
+
11.11ד מחזורם ,הנצלתם
+
+
11.11ה השמדתם ,אתר להשמדתם
+
+
11.11ו בחינתם ,אתר לבחינתם
 11.14מתכת ,מוצריה ,מוצרים בעלי מרכיב מתכתי ,גרוטאות מתכת
+
+
11.14א ייצורם ,עיבודם ,יציקתם ,ציפוים ,ניקוים ,צביעתם
[]+
11.14ג מסגריה
+
11.14ז גריטטם
 11.16עץ ומוצריו
+
+
11.16א עיבוד ,ייצור ,צביעה ,ציפוי ,חיסום וחיטוי
[]+
11.16ב ייצור רהיטים
פלסטיק ומוצריו :ייצור ,עיבוד ,מחזור
11.21
+
+
נייר ומוצריו :ייצור
11.21
+
+

+
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