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  המסחר והתעסוקה 
   1למעט מדגם ומבחר, תיק של מפעל מאושר )1(   שנים15

ה באזור ה או למלאכיתיק של שוכר מבנה לתעשי )2(   שנים10
  פיתוח

, הירכי תעשיותיק פרט בדבר הקצאת קרקע לצ )3(   שנים10
  מסחר ומלאכה

  ן העלאת מחיריםיתיק פרט של מפעל בעני )4(   2 שנים10

53'  בעמהערה  שנים8 2   תיק פרט של עוסק ביהלומים )5(

מעט תיק מפעל ברשות המינהלים המקצועיים ל )6(   שנים5
2' בעמ הערההעוסק ביהלומים 2  

, שיון לסחרין מתן ריתיק פרט במינהל המזון בעני )7(   שנים4
2' בעמ הערהאו להחסנה, לייצוא 2  

  צואישיון ייבוא או רישיון ייר )8(   שנים3

שיון לשיווק טובין יתיק סיטונאי בדבר הוצאת ר )9(   שנים3
  ממשלתי

  ח טחנת קמח על תנועות מלאי"דו )10(   שנים5

  התראה בדבר חריגה בסימון מוצרים )11(   שנים5

קדון של יבואן עד יטופס התחייבות או פ )12(   שנים5
  לשחרור הטובין המיובאים

 פרט המנוהל ביחידת התקינה בדבר תיק3 )13(   שנים5
  פיקוח על מפעל

תיק פרט המנוהל ברשות לשיתוף פעולה  )14(   שנים15
נציג וסוכן חברה , תעשייתי בדבר חברה מחויבת

2' בעמהערהמחויבת  2  
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