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 ' תמוז תשע"אט   
 1111יולי,  11   

 131: סימוכין 
 

 

 רשימת עסקים שצריכים התקנת מז"ח ומפריד שומן 
 לפי חוק משרד הבריאות

 

מס' העסק בצו רישוי 

 עסקים

 שם העסק

 מז"ח מפריד שומן

 א.ייצורם -חומרים ותכשירים קוסמטיים,תמרוקים א 1.1 א 1.1

 א. ייצורם -ים,לרבות חומרי גלם וציוד רפואיחומרים ותכשירים רפוא א 1.3 א 1.3

א. מעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות שמקורן בבני אדם ,  א 1.1 -

 בדיקות בלא הרס

 ב. מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומצרים מן החי ב 1.1 -

 ני אדםמעבדה לבדיקות בדגימות שמקורן בב -מעבדה רפואית 1.1 -

 חדר מתים, למעט בבית חולים 1.1 -

 )גז( -גפ"ם  א 1.1 -
 א. מילוי מכלים ומכליות

 1111-ב. אחסונו, למעט לצריכה עצמית, כהגדרתה בחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט ב 1.1 -

 ג. מכירתו, חלוקתו ותיקון מכלים ה-ג 1.1 -

 -דלק לסוגיו א 1.1 א 1.1

 א. תחנת דלק

 ב. בית זיקוק ב 1.1 ב 1.1

 1191 -ד.אחסונו בכמויות  המפורטות בתקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז  ד 1.1 -

 ה. מסופי דלק ה 1.1 -

 ו. מקום אחר למכירתו ו 1.1 -

 
- 

 
 א 1.3

 פחם לסוגיו
 א. הכנתו, עיבודו

 ב. אחסנתו לשימוש תעשייתי או ייצור חשמל ב 1.3 -

 תחנת כח 1.2 -

 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה 3.1 3.1

 

- 

 

 א 3.1

 -בעלי חיים, לרבות ימיים

 א. גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

 ג. חניטתם ג 3.1 -

 ד. הפקת זירמה, הזרעת מלאכותית ד 3.1 -

 ה. מתן שירותי חיטוי ה 3.1 -

-  

 ב 3.3

 -הדברה

 ב. הדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בדרך אחרת

 ג.ניקוי כלים המשתמשים להדברה לרבות כלי טיס ושינוע ג 3.3 -

 א ייצורם-חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי א 3.2 -

 א. ייצורו, עיבודו -מזון לבעלי חיים - א 3.1

 
- 

 
 ב 3.1

 -פסדים ובכלל זה חקי בעלי חיים ופרשיהם
 ב. עיבודים
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 -יתכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינר א 3.9 א 3.9
 א. ייצורם

 א. מסעדה, בית קפה –מקום הכנה או הגשת מזון  –בית אוכל  - א 2.1

 ג. הכנת מזון למכירתו - ג 2.1

2.2 
 א,ב,ג,ד,ו.

איסופם, פירוקם, עיבודם, אריזתם ,  –בשר, עופות, דגים בעלי חיים ימיים או חלקיהם  -
 גירומם.

 

 א 2.1

 

 א 2.1

 חלב גלמי

 א. תחנת איסוף

 

 ה א, 2.1

 

 א, ה 2.1

 מזון ומרכיביו לרבת משקאות וחומרי גלם

 א. הכנתו, ייצורו, עיבדו   ה. מסעדה ) קיטרינג(

 
 ג 2.9

 מכירתו -מזון לרבות משקאות -
 מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים –ג. אטליז 

-  

 א 1.1

 -אשפה ופסולת

 א. תחנת מעבר לאיסוף

 הב. איסופה, הובלתה, מיונ ב 1.1 -

 ג. עיבודה, ניצולה ג 1.1 -

 ד. אתר לסילוקה ד 1.1 -

 ה. אתר לסילוקה שמסלקים בו גם פסדים ה 1.1 -

-  

 א 1.3

 -שפכים

 א. אחסונם

 ב. עיבודם, טיהורם ב 1.3 -

 ג. הובלתם ג 1.3 -

מכבסה, צביעת טכסטיל, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבנין  1.2 -

 לשימוש דיירים מגורים

 א ניהולו –קניון  - א 1.1

 

 א 9.1

 אירוח  ולינה -

 א. בית מלון, פנסיון ואכסניה

 בית אבות - ג 9.1

 גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום 9.1 -

-  

 א 9.2

 נופש -מים

 א. בריכת שחייה

 ב. פארק מים, מגלשות מים ב 9.2 -

 ג. ג'אקוזי ג 9.2 -

 ד. מקווה ד 9.2 -

 
 א 9.1

 שמחות וארועים -
 א. אולם  שמחות

 ב. גני ארועים - ב 9.1

 
 ג,ו. 1.1

 
 ג 1.1

 כלי רכב
 ג. רחיצתו    ו. יצורם, תיקונם, שיפוצם

 פירוקם מהרכב -כלי רכב - ב 1.9

 ייצורם, תיקונם, שיפוצם -כלי שיט - ד 1.1

 
 א 1.1

 
 א 1.1

 רכב וחלקיו לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי מקום לתיקון ואחזקת כלי -מוסך
 א. מכונאות כללית

 ב. פחחות וצביעה ב 1.1 ב 1.1
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 ד. תיקון תקרים ד 1.1 -

 ו. טיפול אחר ברכב ו 1.1 -

 אבנים, מחצבים, מנרלים - -

 א. מחצבה או מכרה א 11.1 -

 ב. גריסתם, עיבודם ב 11.1 -

 בית דפוס 11.3 -

-  

 א 11.1

 -ניםדש

 א. ייצורם

 ב.אחסונם ב 11.1 -

-  

 א 11.9

 -חומרי גלם לבנייה, מוצרי בניה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת ומוצריהם

 א. הכנתם, ייצורם, עיבודם

 
 א 11.1

 
 א 11.1

 חומרי חיטוי או ניקוי
 א. ייצורם, אריזתם

 -וספת זוחומר גלם,מוצר, מכשיר או חלקיו שלא פורטו במקום אחר בת 11.1 -

 ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו

-  

 א 11.11

 -חומרים מסוכנים, לקיחים, רעילים או רדיואקטיביים

 א. ייצורם, עיבודם

-  
 א 11.11

, מוצרים המכילים חומרי נפץ, 1112 -חומרי נפץ כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"ד
 םא. ייצור -נור-זיקוקין די

-  

 א, ו. 11.12

 -מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת

 א. ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפוים

-  

 א 11.11

 -סיד

 א. שריפתו

 ב. כיבויו ב 11.11 -

-  

 ב 11.11

 -עץ 11

 יבודועא. 

 ב. ייצור מוצריו, צביעתם, ציפוים ב 11.11 -

-  
 א 11.19

 -פוך, נוצות
 ים,עיבודםא. ניקו

 ב. ייצור מוצריהם ב 11.19 -

 


