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 למעט פסולת חומרים מסוכנים, אשפה ופסולת 5.1

 

 

 

 

 .בדרך לקבלת רישוי עסק, אין לדלג על אף שלב מתוך שלושת השלבים הבאים! זכור, יזם/ בעל עסק : תזכורת

 ...יפורסם בהמשך: דרישות נותני האישור לפריט :1שלב 

 מעסקיםדרישות כלליות  :2שלב 

 דרישות פרטניות לפי סוג העסק: 3שלב 

 .  יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן

 ".דרישות כלליות מעסקים"זאת בנוסף לדרישות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק 
יזם לעמוד גם בהוראות  / בנוסף לאמור בעמדות מדיניות המועצה כמפורט בטבלה נדרש בעל העסק  –לתשומת לבך , יזם/ בעל עסק 

 .או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי/התוכנית המפורטת התקפה  ו
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 גורם רלבנטי/מחלקה/דרישות האגף
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 למעט פסולת חומרים מסוכנים          , אשפה ופסולת   5.1

 ב 5.1
,  איסופה

 הובלתה  

בתחומי והאתר נמצא במידה  –עסק יאסוף ויוביל את הפסולת לאתר מאושר על פי דין ועל ידי הרשות בעל 

 .המועצה

אלא רק באתר מורשה על פי  .  או מיון מיחזורניצול , בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה של עיבוד

 (.במידה והאתר נמצא בתחומה)כל דין ועל ידי הרשות 

 .  במקום המאושר על ידי הרשות -ריקים או מלאים  -בעל העסק יאחסן כלי אצירה 

 .חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

רק בתחנת מעבר או  , למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת

 .באתר סילוק פסולת שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה

 .שטיפת הרכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות

 

 

 חזרה
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 שפכים 5.3

 

 

 

 

 .בדרך לקבלת רישוי עסק, אין לדלג על אף שלב מתוך שלושת השלבים הבאים! זכור, יזם/ בעל עסק : תזכורת

 ...יפורסם בהמשך: דרישות נותני האישור לפריט :1שלב 

 מעסקיםדרישות כלליות  :2שלב 

 דרישות פרטניות לפי סוג העסק: 3שלב 

 .  יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן

 ".דרישות כלליות מעסקים"זאת בנוסף לדרישות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק 
יזם לעמוד גם בהוראות  / בנוסף לאמור בעמדות מדיניות המועצה כמפורט בטבלה נדרש בעל העסק  –לתשומת לבך , יזם/ בעל עסק 

 .או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי/התוכנית המפורטת התקפה  ו

 

 שפכים 5.3

 ג 5.3
הובלתם  

 במכליות  

   -איכות הסביבה 

 .בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות המיכליתחניית 

 .תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות המיכליותשטיפת 
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 חזרה


