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המועצה האזורית

באר טוביה

 4.2בית אוכל
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  - 4מזון
 4.2בית אוכל  -מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו ,למעט עסק כמפורט בפריט 4.6

וטרינר -
:
החי
מן
מזון
ומוגש
במידה
תעשיה ושימוש חורג
בעל העסק יבצע ,בכל משלוח בשר שנכנס לעסק ,בדיקות משנה ,טרם שיווק-כאמור בסעיף  68של תקנות
בית קפה,
ביישובים.
מחלות בעלי־חיים (שחיטת בהמות) ,התשכ"ד 1964-ותיקוניה משנת התשכ"ח והתשס"ו .הבדיקות
מסעדה לרבות
תתבצענה בתחנה לבדיקות משנה בתחום מועצת באר טוביה-מחלקת וטרינריה – הכל לפי האמור במסמך
הגשת משקאות
משכרים לצריכה "נוהל בצוע בדיקות משנה למוצרים מן החי טרם הכנסתם לתחום באר טוביה" (קישור).
איכות הסביבה -
במקום
בעל העסק יתקין ויפעיל מפריד שמן ,בנפח ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב
הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ,תשע"א – ( 2011קישור),
אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור ,מהמחלקה לאיכות הסביבה.

רק בשטחי מסחר באזורי

 4.2א
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חזרה

המועצה האזורית

באר טוביה

 4.2בית אוכל  -המשך
מספר
פריט

תיאור העסק טעון
הרישוי

דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

מדיניות המועצה האזורית

קבוצה  - 4מזון
 4.2בית אוכל  -מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו ,למעט עסק כמפורט בפריט 4.6

 4.2א

בעל העסק יתחזק את מפריד השמן/דלק על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות
כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי
מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ,תשע"א – .2011
תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין .בעל העסק ישלח למחלקה לאיכות הסביבה,
אחת לשלושה חודשים ,או בתדירות אחרת שתקבע על ידי הרשות ,אישורי פינוי ואישורי קליטה
בית קפה,
המעידים על כך שפינה את המפריד לאתר מורשה כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק.
מסעדה לרבות
בעל העסק ישמור קבלות ואישורים אלו למשך שנה בעסקו ויציגם למחלקה לאיכות הסביבה על פי
הגשת משקאות
משכרים לצריכה דרישה.
בעל העסק יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל משומש .המכל יהיה משולט ויעמוד
במקום
על מאצרה בנפח  .110%השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין .אישורי פינוי
ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את השמן המשומש כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי
חוק ,יישמרו בעסק למשך שנה ויוצגו למחלקה לאיכות הסביבה על פי דרישה.
בעל עסק חדש וקיים ,יבצעו את כל האמור במסמך "הנחיות ודרישות בנושא מניעת זיהום אוויר
ורעש למסעדות ובתי קפה " (קישור).

דואר קרית מלאכי
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רק בשטחי מסחר באזורי
תעשיה ושימוש חורג
ביישובים.

חזרה

