
 

כל העסק הצורך מים בתהליך הייצור ואמור לפלוט שפכים הן למערכות המועצה והן למערכות פרטיות לכל מפעל/עסק 
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 . 2014להזרמת שפכי תעשיה למערכות הביוב התשמ"ד 

 פריטים:

מס 
 פריט

דרישות האגף/מחלקה  תיאור העסק טעון הרישוי
 גורם רלוונטי/

 מדיניות המועצה האזורית

ליטושם ,  –אבני חן , יהלומים  10.1
 עיבודם 

 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 

 ופיעות במסמך זהאם הוראות הדין אינן מ
אבנים מחצבים, מינרלים חציה  10.2

כרייה גריסה )לרבות מגרסה ניידת 
 ( עיבוד ושינוע פנימי 

  מגרסה ניידת
להפעלת אישור  זמני 

המגרסה תתקבל לגופה 
לתקופה של הבקשה ו

 שמגיש הבקשה יגיש 
תמוקם רק המגרסה 

בתחום המבוקש באתר 
לצורך שימוש המועצה 

 למשך  באתר בלבד
תקופה שאושר ע"י 

המשרד להגנת הסיבה 
ובכפוף לתנאים שנתנו 

ע"י המשרד להגנת 
הסביבה ובכפוף לאישור 

  הוועדה לתכנון ובניה
 עמידה בתקנות הרעש 

 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

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר  10.3
באמצעות צילום, שיכפול או 

 העתקה 

 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

   טקסטיל דברי הלבשה 
ייצור -טקסטיל, דברי הלבשה א' 10.4

 צביעה, אשפרה, הדפסה
 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע פורסם מפרט אחיד

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

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

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

גזירה  -טקסטיל, דברי הלבשה ב' 10.4
 תפירה 

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

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

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

 



 
 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע פורסם מפרט אחיד ייצורם -דברי הנעלה 10.5

 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
   דשנים 

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע  יצורם , עיבודם אריזתם  –דשנים  א 10.6
 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 

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

למועצה האפשרות  אחסונם  –דשנים  ב 10.6
הגבלת כמויות או סוגי 

  לאחסוןהדשנים המותרים 
 

האחסון תותר על משטח 
 אטום בלבד

 
 תשטפים  –איגום 

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

כל  מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם
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

מוצרי בניה מוגמרים ,  –חומרי גלם לבנייה 
מלט , בטון , אספלט, בלוקים, אבן, שיש 

 ומוצריהם 

  

מוצרי בניה  –חומרי גלם לבנייה  א 10.7
מוגמרים , מלט , בטון , אספלט, 

 – בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם
הכנתם יצורם עיבודם למעט הכנה 
 ייצור ועיבוד של בלוקים , אבן שיש 

עמידה בתקנות איכות 
 אויר 

 עמידה בתקנות רעש
 

 פורסם מפרט אחיד

 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 

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

מוצרי בניה  –חומרי גלם לבנייה  ב 10.7
מוגמרים , מלט , בטון , אספלט, 

 – בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם
אחסונם, מכירתם למעט אולם 

 תצוגה בלבד שאין בו מלאי 

עמידה בתקנות איכות 
 אויר 

 
 עמידה בתקנות רעש 

 
בעל העסק יבצע ניקוי 

שטח העסק מאבק 
ושאריות אגרגטים 

ותוצרים באמצעות טאוט 
באופן ובתדירות שתמנע 

 פליטות אבק לסביבה 
 

אחסון פתוח של 
אגרגטים וחול מחצבה 

יבוצע בתאי אחסון סגור 
 בלבד 

 
אחסנה של אגרגטים 
וחול מחצבה במידה 

ותותר בתפזורת , תאי 
אחסון לחול מחצבה 

ו סגורים בתפזורת יהי
ואטומים משלוש כיוונים 

ומקורה, בכניסה יוצב וילון 
פלסטיק מגובה התקרה 

ועד פני הקרקע אשר 
יהיה שלום ותקין כל העת 

. 
 

 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 
לפטור אותך מקיום  באמור במסמך זה כדי

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



אחסנת אגרגטים 
בתפזורת יהיו סגורים 

בשלוש כיוונים על 
הקירות יהיה סימון קו 

 0.5גובהה במרחק של 
מטר מקצה העליון של 
הקירות וזאת שערמת 

לא תעלה על  האגרגטים
 קו הגובה המסומן .

 
אחסון של חומרים יוצרי 

ריח ובכלל זה זפת יבוצע 
במכלים סגורים בלבד לא 

יבוצעו אריזה של זפת 
 בעסק .

 
יעשה  –אחסון מלט 

בשקים סגורים בלבד או 
בסילוסים המחוברים 

למערכת טיפול באוויר 
המתוכננת לכך שריכוז 

החומר החלקיקי הנפלט 
עלה על מהסילוסים לא י

מג" / מק"ת .המערכת  10
תכלול התראה על מילוי 

 יתר.
 

מערכות הסינון וההתראה 
יהיו  תקינות בכל עת 

לפי הוראות  ויתוחזקו 
 היצרן .

 
פסולת מהעסק תפונה 

לאתר מורשה בדין 
במכלים המונעים פיזורה 

 לסביבה .
 

איסור מוחלט  –תשטפים 
הזרמה למערכת הביוב 

את  הציבורית יש לאגום
למיחזור או  םהתשטיפי

 לפינוי לאתר מורשה בדין 
 

 פורסם מפרט אחיד
 

הכנתם ייצורם , עיבודם של אבן  ג 10.7
 שיש 

עמידה בתקנות איכות 
 אויר 

 
 עמידה בתקנות רעש 

 
פסולת מהעסק תפונה 

לאתר מורשה בדין 
במכלים המונעים פיזורה 

 לסביבה .
 

איסור מוחלט  –תשטפים 
הזרמה למערכת הביוב 
הציבורית יש לאגום את 

למיחזור או  םהתשטיפי
 לפינוי 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 

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

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



עמידה בתקנות איכות  הכנתם ייצורם עיבדם של בלוקים  ד 10.7
 אויר 

 
 עמידה בתקנות רעש 

 
פסולת מהעסק תפונה 

לאתר מורשה בדין 
פיזורה במכלים המונעים 

 לסביבה .
 

איסור מוחלט  –תשטפים 
הזרמה למערכת הביוב 
הציבורית יש לאגום את 

למיחזור או  םהתשטיפי
 לפינוי 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

   חומרי חיטוי או ניקוי 
-א'10.8
 ב'

חומרי ניקוי או חיטוי: יצורם, עיבודם, 
אריזתם, אחסנה שלא לצורך 

 מכירה במקום

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע פורסם מפרט אחיד
 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 

ראות הדין דרישות כל דין החל עליך, אף אם הו
 אינן מופיעות במסמך זה

   
חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו  10.9

שאינם טעונים רישוי לפי פריט 
ייצורו, עיבודו צביעתו, הרכבתו -אחר

 ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו ,תיקונו

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

זו, חלים עליך גם כל מלבד האמור בטבלה 
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

חומרים מסוכנים כהגדרתם בחוק  –חומ"ס 
לרבות  1993 –החומרים המסוכנים התשנ"ג 

חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים 
 מסוכנים

  

10.10 
 ז'-א'

חומרים מסוכנים : יצורם ,עיבודם, 
אריזתם, מחזורם, אכסונם, איסופם 

טיפול באריזות משומשות של 
חומרים מסוכנים טיפול בפסולת 

נת מעבר חומרים מסוכנים, תח
 לפסולת חומרים מסוכנים.

עמידה בתקנות איכות 
 אויר 

 
 

פסולת מהעסק תפונה 
לאתר מורשה בדין 

במכלים המונעים פיזורה 
 לסביבה .

 
איסור מוחלט  –תשטפים 

הזרמה למערכת הביוב 
הציבורית יש לאגום את 

למיחזור או  םהתשטיפי
 לפינוי לאתר מורשה בדין 

 
 
 
 

 פורסם מפרט אחיד
 
 
 

 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 
 מופיעות במסמך זהאינן 

כהגדרתם בחוק חומרי נפ.  –חומרי נפץ 
מוצרים המכלים חומרי נפץ  1954התשי"ז 

 זיקוקין דיר נור

  



חומרי נפץ מוצרים המכילים חומרי  א  10.11
נף זיקוקין דינור יצורם , עיבדם 

 פיתוחם 

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

זו, חלים עליך גם כל מלבד האמור בטבלה 
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

חומרי נפץ מוצרים המכילים חומרי  ב  10.11
נף זיקוקין דינור מכירה אחסונם 

 אריזתם 

 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 
כדי לפטור אותך מקיום  באמור במסמך זה

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

חומרי נפץ מוצרים המכילים חומרי  ג 10.11
נף זיקוקין דינור שינועם , הובלתם 

 איסופם 

 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

חומרי נפץ מוצרים המכילים חומרי  ד 10.11
 נף זיקוקין דינור מחזורם הנצלתם 

 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 
 מופיעות במסמך זהאינן 

חומרי נפץ מוצרים המכילים חומרי  ה  10.11
נף זיקוקין דינור  השמדתם אתר 

 להשמדתם 

 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 

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

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

חומרי נפץ מוצרים המכילים חומרי  ו  10.11
נף זיקוקין דינור בחינתם אתר 

 לבחינתם 

 כל אזור בו מותרת הפעילות  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
    

  מרפדיה  10.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, מתכת 
 גרוטאות מתכת 

  

מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכת  א 10.14
  – מתכתי, גרוטאות מתכת

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



יצורם , עיבודם, יציקתם ציפויים 
 ניקויים צביעתם 

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

רכיב מתכת מוצריה, מוצרים בעלי מ ב 10.14
  – מתכתי, גרוטאות מתכת

 פחחות למעט פחחות רכב 

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע פורסם מפרט אחיד
 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 
לפטור אותך מקיום  באמור במסמך זה כדי

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

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע  מסגריה  ג 10.14
 בעל עסק זכור

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

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

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

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע  ייצור שלטים  ד 10.14
 בעל עסק זכור

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

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

מתכת מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב  ה 10.14
  – מתכתי, גרוטאות מתכת

 אחסנת מתכלת , מיונם סחר בהם 

הפעילות בעסק כל 
יתבצע על שטח עבודה 

אטום למניעת זיהום 
 קרקע

שטח התפעול יהיה מנוקז 
למפריד שומנים, פינוי 

השומנים יתבצע עם קבלן 
מורשה בדין לאתר 

מורשה בדין בעל העסק 
ישמור את אישורי הטמנה 

 חודשים בכל שנה  12עד 
 

 פורסם מפרט אחיד

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע
 על עסק זכורב

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

מוצרים בעלי מרכיב מתכת מוצריה,  ו 10.14
  – מתכתי, גרוטאות מתכת

 הרכבתם 

כל הפעילות בעסק 
יתבצע על שטח עבודה 

אטום למניעת זיהום 
 קרקע

שטח התפעול יהיה מנוקז 
למפריד שומנים, פינוי 

השומנים יתבצע עם קבלן 
מורשה בדין לאתר 

מורשה בדין בעל העסק 
ישמור את אישורי הטמנה 

 חודשים בכל שנה 12עד 
 

 ם מפרט אחידפורס
 
 
 
 
 
 

 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 

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

מתכת מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב  ז 10.14
  – מתכתי, גרוטאות מתכת

 גריטטם 

 
 
 
 
 

 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 

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



 
 
 
 
 
 

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

   עץ ומוצריו
עיבוד , ייצור, צביעה ,  –עץ ומוצריו  א 10.16

 ציפוי חיסום וחיטוי 
עמידה בתקנות איכות 

 אויר 
 

 עמידה בתקנות רעש 
 

פסולת מהעסק תפונה 
לאתר מורשה בדין 

במכלים המונעים פיזורה 
 לסביבה .

 
 פורסם מפרט אחיד

 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

 
 

עמידה בתקנות איכות  יצור רהיטים  –עף ומוצריו  ב 10.16
 אויר 

 
 עמידה בתקנות רעש 

 
פסולת מהעסק תפונה 

לאתר מורשה בדין 
במכלים המונעים פיזורה 

 לסביבה .
 

 מפרט אחידפורסם 
 

 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 
הדין דרישות כל דין החל עליך, אף אם הוראות 

 אינן מופיעות במסמך זה

 פורסם מפרט אחיד אחסונו מכירתו -עץ ומוצריו ג' 10.16
 

 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

    
יצור, עיבוד  –פלסטיק ומוצריו  10.20

 מחזור
 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע פורסם מפרט אחיד

 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
    

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע פורסם מפרט אחיד ייצרו -נייר ומוצריו  10.21
 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

 

 

 

 

 

  



 

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

 ני האישור לפריט:: דרישות נות1שלב 

 .: 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 

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

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

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

 הרלוונטי.


