המועצה האזורית

באר טוביה

קבוצה  - 8רכב ותעבורה
פריטים:
 8.4הסעת נוסעים
 8.9מוסך  -מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב ,צמ"ה וחלקיהם ,לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי

דואר קרית מלאכי

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

פקס08-8509702 .

המועצה האזורית

באר טוביה

 8.4הסעת נוסעים
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  - 8רכב ותעבורה
 8.4הסעת נוסעים
תחנה מרכזית ,כהגדרתה
 8.4ב

בפקודת התעבורה ,תחנת
רכבת מרכזית
דואר קרית מלאכי

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

פקס08-8509702 .

חזרה

המועצה האזורית

באר טוביה

 8.9מוסך  -מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב ,צמ"ה וחלקיהם ,לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
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  - 8רכב ותעבורה
 8.9מוסך  -מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב ,צמ"ה וחלקיהם ,לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
באזורי תעשייה בשטחי תעשייה ומלאכה.

מכונאות כללית ,פחחות
 8.9א

וצביעה (לרבות כלי רכב
המונעים בגז)
דואר קרית מלאכי

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

פקס08-8509702 .

חזרה

