המועצה האזורית

באר טוביה

קבוצה  - 3חקלאות ,בעלי חיים
פריטים:
 3.1בית מטבחיים ,בית נחירה ,בית שחיטה
 3.3הדברה
 3.4חומרי הדברה ,חומרי רעל לשימוש חקלאי

דואר קרית מלאכי

מיקוד  83815טל08-8509786 .
sviva@beer-tuvia.org.il

פקס08-8509702 .

המועצה האזורית

באר טוביה

 3.1בית מטבחיים ,בית נחירה ,בית שחיטה
תזכורת :בעל עסק  /יזם ,זכור! אין לדלג על אף שלב מתוך שלושת השלבים הבאים ,בדרך לקבלת רישוי עסק.
שלב  :1דרישות נותני האישור לפריט :יפורסם בהמשך...
שלב  :2דרישות כלליות מעסקים
שלב  :3דרישות פרטניות לפי סוג העסק
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן.
זאת בנוסף לדרישות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעל עסק  /יזם ,לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמדות מדיניות המועצה כמפורט בטבלה נדרש בעל העסק  /יזם לעמוד גם בהוראות
התוכנית המפורטת התקפה ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
מספר
פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה האזורית

קבוצה  - 3חקלאות ,בעלי חיים
רק באזורי תעשייה ובכל מקרה רק במרחק  500מטר
3.1

לפחות מאזור רגיש.

בית מטבחיים ,בית נחירה,
בית שחיטה

דואר קרית מלאכי

מיקוד  83815טל08-8509786 .
sviva@beer-tuvia.org.il

פקס08-8509702 .

חזרה

המועצה האזורית

באר טוביה

 3.3הדברה
תזכורת :בעל עסק  /יזם ,זכור! אין לדלג על אף שלב מתוך שלושת השלבים הבאים ,בדרך לקבלת רישוי עסק.
שלב  :1דרישות נותני האישור לפריט :יפורסם בהמשך...
שלב  :2דרישות כלליות מעסקים
שלב  :3דרישות פרטניות לפי סוג העסק
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן.
זאת בנוסף לדרישות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעל עסק  /יזם ,לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמדות מדיניות המועצה כמפורט בטבלה נדרש בעל העסק  /יזם לעמוד גם בהוראות
התוכנית המפורטת התקפה ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.

מספר
פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה האזורית

קבוצה  - 3חקלאות ,בעלי חיים
 3.3הדברה

דואר קרית מלאכי

מיקוד  83815טל08-8509786 .
sviva@beer-tuvia.org.il

פקס08-8509702 .

חזרה

המועצה האזורית

באר טוביה

 3.4חומרי הדברה ,חומרי רעל לשימוש חקלאי
תזכורת :בעל עסק  /יזם ,זכור! אין לדלג על אף שלב מתוך שלושת השלבים הבאים ,בדרך לקבלת רישוי עסק.
שלב  :1דרישות נותני האישור לפריט :יפורסם בהמשך...
שלב  :2דרישות כלליות מעסקים
שלב  :3דרישות פרטניות לפי סוג העסק
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן.
זאת בנוסף לדרישות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעל עסק  /יזם ,לתשומת לבך – בנוסף לאמור בעמדות מדיניות המועצה כמפורט בטבלה נדרש בעל העסק  /יזם לעמוד גם בהוראות
התוכנית המפורטת התקפה ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.

מספר
פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה האזורית

קבוצה  - 3חקלאות ,בעלי חיים
 3.4חומרי הדברה ,חומרי רעל לשימוש חקלאי
 3.4ג

מכירתם

בשטחי מסחר באזורי תעשייה המורשים בתב"ע

דואר קרית מלאכי

מיקוד  83815טל08-8509786 .
sviva@beer-tuvia.org.il

פקס08-8509702 .

חזרה

