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 אגף רישוי עסקים

 מנהל ההנדסה

 10202316תאריך:          
 
 
 

 לרשות לאיכות הסביבההגנת הסביבה ל של השרהסמכה הנדון: 
 

מספר פורסם מסמך הסכמה של השר להגנת הסביבה, מר אמיר פרץ, אשר מסמיך  1208016בתאריך 
 למשרד להגנת הסביבה0ישוגרו יותר ולא של הרשות לאיכות הסביבה הבלעדי  םעסקים, שיעברו לטיפול

 
ב,  501ו,  608ז,  606ב,  600א,  600ג,  006ב,  000, 001ח,  202ז,  201ה,  201ב,  201א, 201הפריטים הם: מס' 
, 1304ב,  1306ג,  1302ב,  1308, 1301א,  604א,  606ב,  602ז,  608א,  606ח,  202ג,  201א,  201, 806ג,  500ב, 501

 ב0 13018ז,  13016ג, 13016ד,  13013ג,  13013ב,  13013
 

 לסמכות הרשות לאיכות הסביבה העירוני:להלן טבלת העסקים שיעברו 
 

 דלק ואנרגיה - 2קבוצה 
 מילוי מיכלים ומיכליות.  -גז  א 1.2
 אחסונו, למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז -גז  ב 1.2
 תיקון מיכלים -גז  ה 1.2
 תחנת תדלוק בגז -גז  ז 1.2
 -לסוגיו דלק    202  
 שינועו במכליות -דלק לסוגיו  ח 1.1

 חקלאות, בעלי חיים - 0קבוצה 
 , בית נחירה, בית שחיטהבית מטבחיים 1.2

 הדברה   000  
 הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקויים ב 1.1
 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי   006  
 מכירתם -רעל לשימוש חקלאי  חומרי הדברה, חומרי ג 1.3
 מזון - 6קבוצה 

 בית קירור   600  
 לבשר, דגים, עופות ביצים ומוצריהם -בית קירור  א 3.1
 למזון אחר ומרכיביו -בית קירור  ב 3.1
 בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם   606  

 ז 3.3
ביכולת ייצור שאינה  -פירוקם, עיבודם, גירומם  -בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם 

 טונות ליום 5עולה על 
 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם   608  

 ו 3.4
מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור  -ייצורו, עיבודו  -מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם 

 55מרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על מחו -טון ליום.  ייצורו, עיבודו  5שאינה עולה על 
 טון ליום

 מים ופסולת  - 5קבוצה 
 אשפה ופסולת  למעט פסולת חומרים מסוכנים   501  
 איסופה, הובלתה,  -אשפה ופסולת  למעט פסולת חומרים מסוכנים  ב 5.2
 שפכים וקולחין   500  
 הובלתם במיכליות  -שפכים וקולחין  ג 5.1
 מסחר ושונות - 8קבוצה 

4.3 
מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטית שלא בבניין מגורים לשימוש 

 הדיירים
 עינוג ציבורי, נופש וספורט - 2קבוצה 

  -אירוח ולינה    201  
 בית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב א 1.2

 ג 1.2
ד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל מקום המשמש, או הנוע -בית אבות 

, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי 1553 -הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד 
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 לפקודת בריאות העם 15כמשמעותו בסעיף 
 עינוג ציבורי   202  
 כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי ח 1.1

 רכב ותעבורה - 6קבוצה 
 הסעת נוסעים - 606  
 הסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו  א 4.3

 כלי רכב וציוד מכני הנדסי )צמ"ה(, למעט חלקים משומשים   608 
 מ"ר . 555חניון מקורה או תת קרקעי, ששטחו מעל  ז 4.4
 חלקים משומשים -כלי רכב, ציוד מכני הנדסי  )צמ"ה(    602  
 רוקם מהרכביפ -חלקים משומשים  -כלי רכב, ציוד מכני הנדסי  )צמ"ה(  ב 4.1
 כלי שיט   606  
 השכרתם, אחסנתם -כלי שיט  א 4.4

  
מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדס )צמ"ה( וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק  - מוסך   604

 שאינו טעון רישוי
 בגז(ת וצביעה )לרבות כלי רכב המונעים מוסך למכונאות כללית, לפחחו א 4.8

 תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים - 13קבוצה 
 ליטושם, עיבודם -אבני חן, יהלומים  25.2

 דשנים   1308  
 אחסונם -דשנים  ב 25.4

  
חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש    1302

 ומוצריהם

 ג 25.1
 -חמרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם 

 הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן ושיש
 חמרי חיטוי או ניקוי   1306  

 איחסונם שלא לצורך מכירה במקום -חמרי חיטוי או ניקוי  ב 25.4

25.8 
ייצורו, עיבודו,  - שאינם טעונים רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו לקיוחומר גלם, מוצר, מכשיר או ח

 צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונו

  
, לרבות חומרים 1440 -חומרים מסוכנים , כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג    13013

 רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים0
 איחסונם   -וכנים חומרים מס ב 25.25
 מכירתם   -חומרים מסוכנים  ג 25.25
 איסופם, שינועם   -חומרים מסוכנים  ד 25.25

 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת0   13016  
 מסגריה   ג 25.23
 גריטטם -מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת  ז 25.23

 עץ ומוצריו   13018  
 ייצור רהיטים -עץ ומוצריו   ב 25.24
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