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 .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

 
מספר  

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 

 גורם רלבנטי/מחלקה/דרישות האגף

  

 מדיניות המועצה האזורית

 ואנרגיהדלק  - 2קבוצה                                                                   

  גז         2.1

   תיקון מכלים ה 2.1

 לאזורי תעשיה  תוכנית המפורטת בהתאם ל ההקמה
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 .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

 

 לסוגיודלק    2.2

 תחנת דלק ותדלוק א 2.2
א  "תמ –ההקמה תהיה בכפוף לתכנית המתאר הארצית 

 .בהתייחס לסוג התחנה, 18

מספר  

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 

 גורם רלבנטי/מחלקה/דרישות האגף

  

 מדיניות המועצה האזורית

 ואנרגיהדלק  - 2קבוצה                                                                   

 טוביהבאר המועצה האזורית             

 חזרה


