
 רישות פרטניותד

 פריטים:

 

מס 
 פריט

דרישות האגף/מחלקה /גורם  תיאור העסק טעון הרישוי
 רלוונטי

 מדיניות המועצה האזורית

   גז  

 מותרת הפעילות  על פי התב"ע באזורי תעשייה בו   גז מילוי מכלים ומכליות  א2.1
 בעל עסק זכור

עליך גם כל הדרישות מלבד האמור בטבלה זו, חלים 
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
 
 
 

אחסונו למעט במיתקן  –גז  ב2.1
גז לצריכה עצמית 
 כהגדרתו בחוק הגז

אסורה הפעילות בתחומי המועצה עפ"י התוכניות  
 התקפות 

אלא לא יותר אחסון גז לצורך מכירתו הקמעונית  פורסם מפרט אחיד גז מכירתו חלוקתו ג' 2.1  
 מותר -, חלוקתו מ' מאזור מגורים500במרחק של 

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

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
 
 

שינועו, למעט שינוע  –גז  ד2.1
בצנרת ולרבות מיתקן לשינוי 

 לחץ שלו

  

ההקמה בהתאם לתכניות המפורטות ורק באזורי  פורסם מפרט אחיד תיקון מכלים ה' 2.1
 מלאכה ותעשייה.

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

של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל 
חוק רלבנטיות אחרות ואין באמור במסמך זה  דרישות

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

 
 

חניית רכבים לאחר שעות  חניון למכליות  –גז  ו2.1
העבודה תותר רק באזורי 
תעשייה או בשטח שיקצה 
הישוב ויאושר ע"י הוועדה 

 לתכנון ובניה

 

 בעל עסק זכור  תחנת תדלוק בגז  ז 2.1
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 

 .זהאם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   גז לסוגיו 

 א' 2.2
 

-ההקמה תהיה בכפוף לתכנית המתאר הארצית פורסם מפרט אחיד תחנות תדלוק ודלק
 .בהתייחס לסוג התחנה 18תמ"א

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

של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל 
אחרות ואין באמור במסמך זה  דרישות חוק רלבנטיות

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

 
 

 בעל עסק זכור  בית זיקוק –דלק לסוגיו  ב2.2
מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל הדרישות 

של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל 
חוק רלבנטיות אחרות ואין באמור במסמך זה דרישות 

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

 
 

 בעל עסק זכור  שינועו בצנרת ג2.2
מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל הדרישות 

של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל 
חוק רלבנטיות אחרות ואין באמור במסמך זה  דרישות

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

 
 

אחסונו בכמויות  -דלק לסוגיו ד2.2
המפורטות בתקנות רישוי 

עסקים )אחסנת נפט( 
 1976התשל"ז 

תותר אחסנת דלק לשימוש של 
 העסק בלבד 

 זכור בעל עסק
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
 
 

-ההקמה תהיה בכפוף לתכנית המתאר הארצית  דלק מסופי  –דלק לסוגגיו  ה2.2
 .בהתייחס לסוג התחנה 18תמ"א

 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 

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

 
 

חניית רכבים לאחר שעות  חניון למכליות דלק  ז2.2
העבודה תותר רק באזורי 

תעשיה או בשטח שיוקצה ע"י 
ועד הישוב באישור הוועדה 

 לתכנון ובניה 
צנרת ברכבים ריקים מדלק וכל 

 הברזים סגורים ונעולים

 

רכבים לאחר שעות החניית  שינועו במכליות –דלק לסוגיו  ח2.2
העבודה תותר רק באזורי 

תעשיה או בשטח שיוקצה ע"י 
ועד הישוב באישור הוועדה 

 לתכנון ובניה 
צנרת ברכבים ריקים מדלק וכל 

 הברזים סגורים ונעולים 

 

פחם לסוגיו הכנה עיבוד  2.3
 ואחסון 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לא תותר פעילות של עיבוד בתחומי המועצה 
מותר רק אחסנה לצורך מכירה של פחם עץ בשקים 
סגורים לצורך שימוש במנגלים ובכל מקום בו מותר 

 מסחר 
 
 



חניית רכבים לאחר שעות  תחנת כח  2.4
העבודה תותר רק באזורי 
תעשייה או בשטח שיקצה 
הישוב ויאושר ע"י הוועדה 

 לתכנון ובניה

 ב"ע פרטנית ייעודית עפ"י ת
 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
 
 
 

 

  

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 בהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק יו

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

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

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


