
 רישות פרטניותד

 פריטים:

 בית מרקחת 1.1

מס 
 פריט

דרישות האגף/מחלקה /גורם  תיאור העסק טעון הרישוי
 רלוונטי

 מדיניות המועצה האזורית

1.1 
 
 
 
 

בעל העסק יפנה פסולת רפואית  בית מרקחת
ופסולת תרופות שפג תוקפן לאתר 

 מורשה על פי כל דין.
לשמור את קבלות פנוי הפינוי  יש

 3ואישור הקליטה באתר למשך 
שנים ולהציגם למח' התברואה על 

 פי דרישתה.

 כל אזור בו מותר מסחר על פי התב"ע
 בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 
הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 

עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 
ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .אינן מופיעות במסמך זה
 

   תמרוקים  

איגום פסולת משומשת  -פסולת  יצורםתמרוקים  א1.2
 מהיצור ופינוי לאתר מורשה בדין

 כל אזור בו מותר תעשייה על פי התב"ע
 בעל עסק זכור
בטבלה זו, חלים עליך גם כל מלבד האמור 

הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 
עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 

ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .אינן מופיעות במסמך זה
 

שמירתם שלא  –תמרוקים אחסונם  ב1.2
תהליך ייצור, ושלא לצורך במסגרת 

 מכירה קמעונית במקום

איגום פסולת משומשת  - פסולת
 מהיצור ופינוי לאתר מורשה בדין

 כל אזור בו מותר מסחר על פי התב"ע
 בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 
הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 

אחרות  עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות
ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .אינן מופיעות במסמך זה
 

תכשירים כהגדרתם בפקודת  א1.3
ייצורם,  –הרוקחים וציוד רפואי 

 למעט הרכבת ציוד רפואי

איגום פסולת משומשת  -פסולת 
 מהיצור ופינוי לאתר מורשה בדין

 כל אזור בו מותר תעשייה על פי התב"ע
 בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 
הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 

עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 
ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .עות במסמך זהאינן מופי
 

אחסונם שלא לצורך  -תכשירים ב 1.3
 מכירה קמעונית במקום 

איגום פסולת משומשת  -פסולת 
 מהיצור ופינוי לאתר מורשה בדין

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע
 בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 
הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 

עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 
ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .אינן מופיעות במסמך זה
 
 
 

 
איגום פסולת משומשת  -פסולת  תכשירים מכירתם או חלוקתם  ג1.3

 מהיצור ופינוי לאתר מורשה בדין
 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע

 בעל עסק זכור
מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 

הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 
עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 

ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .ופיעות במסמך זהאינן מ



 
איגום פסולת משומשת  -פסולת  הרכבת ציוד רפואי  –תכשירים  ד1.3

 מהיצור ופינוי לאתר מורשה בדין
 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד

 
יוקם רק לאחר קבלת כל  תחנת מעבר ומיון 

בדגש על עמידה האישורים מנותני האישור 
לא ימוקם  בתנאי המשרד להגנת הסביבה.

מ'  500)לפחות  אתר פסולת בסמיכות לישוב
מגבול הישוב כפי שמופיע בתשריט הישוב כקו 

תחום המחנה(.לא יאושר אתר טיפול -כחול
בפסולת באם אינו מופיע בתכניות מתאר של 

 המדינה או המחוז הרלוונטיות לנושא
 בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 
נותני האישור הרלבנטיים לפריט הדרישות של 

עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 
ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .אינן מופיעות במסמך זה
 

טיפולים לא רפואיים בגוף  
 אדם 

  

  א1.4
 
 
 

טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור 
 ומניקור, מכון שיזוף 

 
 
 

 פורסם מפרט אחיד

 במושבים מותר באזורי תעשייה ובנחלות 
 בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 
הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 

עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 
כדי לפטור אותך מקיום ואין באמור במסמך זה 

דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 
 .אינן מופיעות במסמך זה

 
 

 מותר באזורי תעשייה ובנחלות במושבים  פורסם מפרט אחיד מספרה ב'1.4
 בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 
הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 

דרישות חוק רלבנטיות אחרות עיסוק זה וכל 
ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .אינן מופיעות במסמך זה
 

 מותר באזורי תעשייה ובנחלות במושבים   מקום לעשייתן  –כתובת קעקע  ג 1.4
 בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 
רישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט הד

עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 
ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .אינן מופיעות במסמך זה
ניקוב חורים בגוף האדם לצורך  ו1.4

  םענידת תכשיטי
 מותר באזורי תעשייה ובנחלות במושבים  

 בעל עסק זכור
מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 

הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 
עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 

ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .יעות במסמך זהאינן מופ
   מעבדות לא רפואיות  

לבדיקות כימיות  מעבדה  א1.5
מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט 
בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי 

 1.6ב , 1.5פריט 

בעל העסק יחזיק בהיתר רעלים 
במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל 

 תנאי היתר הרעלים .
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר 

 רעלים :
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות 

מנפח כלי הקיבול  110%בנפח 
הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים 

טו בשילוט הכולל את מסוכנים ישול
אום וקוד חירום,  שם החומר מסוכן

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע
 בעל עסק זכור

ד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל מלב
הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 

עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 
ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .אינן מופיעות במסמך זה
 

 



חומס העלולים להגיב זה עם זה 
 יאוחסנו בארונות נפרדים.

בעל העסק יאסוף בנפרד במיכל 
ת המשולט  בהתאם להנחיו יייעוד

המופעיות בסעיף הקודם, פסולת 
מעבדתית, חומרים כימיים פגי 

תוקף ושפכים המוגדרים כפסולת 
חומ"ס בעל העסק יפנה אותם 

לאתר מורשה בדין בהתאם 
לתקנות רישוי עסקים ) סילוק 

 –פסולת חומרים מסוכנים( תשנ"א 
1990 

בעל העסק ישמור בעסק את 
אישורי המשלוח של הפסולת 
מהעסק ליעד הפינוי המורשה 

שנים ויצגם בפני נציג  3למשך 
 מועצה עפ"י דרישה 

במעבדה יהיה נוהל חירום ציוד 
מיגון לאנשי המעבדה שאמורים 

 לטפל באירוע חומ"ס באם יתרחש 
מעבדות לא רפואיות מעבדה  ב'1.5

לבדיקת דגימות בע"ח ומוצרים מן 
 החי

לא תותר הקמת עסק של מעבדה אלא  פורסם מפרט אחיד
 בשטחי מלאכה ותעשייה בלבד

 בעל עסק זכור
מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 

הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 
עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 

כדי לפטור אותך מקיום ואין באמור במסמך זה 
דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 

 .אינן מופיעות במסמך זה
 

 
מעבדה  –מעבדה רפואית  1.6

 כהגדרתה בתקנות בריאות העם 
, 1977) מעבדות רפואיות( התשל"ז 

למעט מעבדה רפואית רשומה לפי 
לפקודת בריאות העם  25סעיף 

 בבית חולים או בקופת חולים 

העסק יחזיק בהיתר רעלים  בעל
במידה ונדרש בחוק וימלא אחר כל 

 תנאי היתר הרעלים .
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר 

 רעלים :
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות 

מנפח כלי הקיבול  110%בנפח 
הגדול ביותר המאוחסן בה. חומרים 
מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את 

ם, אום וקוד חירווכן שם החומר מס
חומס העלולים להגיב זה עם זה 

 יאוחסנו בארונות נפרדים.
בעל העסק יאסוף בנפרד במיכל 

המשולט  בהתאם להנחיות  יייעוד
המופעיות בסעיף הקודם, פסולת 

מעבדתית, חומרים כימיים פגי 
תוקף ושפכים המוגדרים כפסולת 

חומ"ס בעל העסק יפנה אותם 
לאתר מורשה בדין בהתאם 

לתקנות רישוי עסקים ) סילוק 
 –פסולת חומרים מסוכנים( תשנ"א 

1990 
בעל העסק ישמור בעסק את 
אישורי המשלוח של הפסולת 
מהעסק ליעד הפינוי המורשה 

שנים ויצגם בפני נציג  3למשך 
 מועצה עפ"י דרישה 

במעבדה יהיה נוהל חירום ציוד 
מיגון לאנשי המעבדה שאמורים 

 יתרחש  לטפל באירוע חומ"ס באם

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע
 בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 
הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 

עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 
ואין באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 

ן דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדי
 .אינן מופיעות במסמך זה

 
 

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע פורסם מפרט אחיד מעבדת שיניים 1.7
 בעל עסק זכור

מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל 
הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט 

עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות 
לפטור אותך מקיום ואין באמור במסמך זה כדי 

דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות הדין 
 .אינן מופיעות במסמך זה

 



  פורסם מפרט אחיד חדר מתים למעט בבתי חולים 1.8
 

 

 

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

 דרישות נותני האישור לפריט :1שלב 

 : דרישות כלליות מעסקים2שלב 

 : דרישות פרטניות לפי סוג העסק3שלב 

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

 מעסקים".זאת בנוסף לדרישות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות 

 

 

 בנוסף לאמור בעמדות מדיניות המועצה כמפורט בטבלה נדרש  –בעל עסק / יזם, לתשומת לבך 

בעל העסק / יזם לעמוד גם בהוראות התוכנית המפורטת התקפה ו/או הוראות היתר הבניה החלים על 

 .העסק הרלוונטי


