
 רישות פרטניותד

 פריטים:

מס 
 פריט

דרישות האגף/מחלקה /גורם  תיאור העסק טעון הרישוי
 רלוונטי

 מדיניות המועצה האזורית

   ביצים 
כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי   ביצים ריכוזן מיונן אחסונן בתחנת מיון  א 4.1

 התב"ע
 בעל עסק זכור

חלים עליך גם כל מלבד האמור בטבלה זו, 
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   מדגרה   ג4.1 

 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
 

 
   מיון  הובלתן לתחנת ד 4.1

מקום הכנה או הגשה  –בית אוכל  
ום או מחוצה יכה במקשל מזון לצר

 4.6לו למעט עסק כמפורט בפריט 

  

ולרבות  לרבות משלוח מזון –מסעדה  א 4.2
הגשת משקאות משכרים לצריכה 

עסק שעיקר פעילותו  במקום ושאינו
הגשת משקאות משכרים לצורך 

צריכה במקו ההגשה כאומרו הפריט 
4.8 

מן ובעל העסק יחזיק את מפריד הש
על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת 

המפריד בתדירות כזאת שתאפשר 
לעסק לעמוד  בערכי הפליטה לביוב 

 ) הנדרשים בכללי תאגידי המים וביוב
שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 

 .2011תשע"ד  הביוב(
תכולת המפריד תפונה  רק לאתר 

ישלח  מאושר על פי דין. בעל העסק
למח' התברואה אחת לשלשה חודשים 

או בתדירות אחרת שתקבע על ידי 
הרשות, אישורי פינוי וקליטה המעידים 

על כך שפינה את המפריד לאתר 
מורשה כאמור ועל ידי מוביל המאושר 
על פי חוק. בעל העסק ישמור קבלות 

בעסקו שנים  3ואישורים אלו למשך 
 ויציגם על פי דרישה.

ן בשטח מכל ייעודי בעל העסק יתקי
לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל 

יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 
מנפח מכל האצירה. השמן  110%של 

המשומש יופנה  לחברה שאושרה לכך 
עלפי דין. אישורי הפינוי ואישורי 

הקליטה המעידים על כך שהשמן 
 6המשומש פונו מעסקו יישמרו במשך 

 חודשים ויוצג על פי דרישה.
 כל בעל עסק חדש וקיים, יבצעו את

במסמך "הנחיות ודרישות האמור 
בנושא מניעת זיהום אויר ורעש 

 (קישורלמסעדות ובתי קפה")
 -וטרינר

במידה ובמקום מוגש מזון מן החי 
יבוצעו בכל משלוח בשר הנכנס למקום 

של  68בדיקות משנה כאמור בסעיף 

תעשייה מלאכה ובאזורי ורק באזורי מסחר 
ים בכפוף למתן היתר או בייעודי קרקע אחר

 או פל"ח לשימוש חורג
 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
 



)שחיטת  תקנות מניעת מחלות בע"ח
ותיקוניה משנת  1964 בהמות( התשכ"ד

 התשכ"ח  והתשס"ו.
בדיקות המשנה והאישור על ביצועם 

יתקבלו בתחנה לביצוע בדיקות משנה 
 נמצאת במועצה האזורית באר טוביהה
 

 פורסם מפרט אחיד
בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר   ב 4.2

ולרבות הגשת  לרבות משלוח מזון
משקאות משכרים לצריכה במקום 

ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת 
משקאות משכרים לצורך צריכה 

 4.8במקו ההגשה כאומרו הפריט 

בעל העסק יחזיק את מפריד השומן 
על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת 

אפשר המפריד בתדירות כזאת שת
לעסק לעמוד  בערכי הפליטה לביוב 

 ) הנדרשים בכללי תאגידי המים וביוב
שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 

 .2011תשע"ד  הביוב(
תכולת המפריד תפונה  רק לאתר 

מאושר על פי דין. בעל העסק ישלח 
למח' התברואה אחת לשלשה חודשים 

או בתדירות אחרת שתקבע על ידי 
קליטה המעידים הרשות, אישורי פינוי ו

על כך שפינה את המפריד לאתר 
מורשה כאמור ועל ידי מוביל המאושר 
על פי חוק. בעל העסק ישמור קבלות 

בעסקו שנים  3ואישורים אלו למשך 
 ויציגם על פי דרישה.

בעל העסק יתקין בשטח מכל ייעודי 
לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל 

בנפח  יהיה משולט ויעמוד על מאצרה
מנפח מכל האצירה. השמן  110%של 

המשומש יופנה  לחברה שאושרה לכך 
עלפי דין. אישורי הפינוי ואישורי 

הקליטה המעידים על כך שהשמן 
 6המשומש פונו מעסקו יישמרו במשך 

 חודשים ויוצג על פי דרישה.
בעל עסק חדש וקיים, יבצעו את כל 

האמור במסמך "הנחיות ודרישות 
יהום אויר ורעש בנושא מניעת ז

 (קישורלמסעדות ובתי קפה")
 -וטרינר

במידה ובמקום מוגש מזון מן החי 
יבוצעו בכל משלוח בשר הנכנס למקום 

של  68בדיקות משנה כאמור בסעיף 
)שחיטת  תקנות מניעת מחלות בע"ח

ותיקוניה משנת  1964בהמות( התשכ"ד 
 התשכ"ח  והתשס"ו.

בדיקות המשנה והאישור על ביצועם 
לו בתחנה לביצוע בדיקות משנה יתקב

 נמצאת במועצה האזורית באר טוביהה
 

 פורסם מפרט אחיד

רק באזורי מסחר ובאזורי מלאכה ותעשייה 
ים בכפוף למתן היתר או בייעודי קרקע אחר

 או פל"ח לשימוש חורג
 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
 

הכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ  ג 4.2
למקום הכנתו לרבות משלוח מזון 

ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 
4.6  

העסק יחזיק את מפריד השומן בעל 
על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת 

המפריד בתדירות כזאת שתאפשר 
לעסק לעמוד  בערכי הפליטה לביוב 

 ) הנדרשים בכללי תאגידי המים וביוב
שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 

 .2011תשע"ד  הביוב(
תכולת המפריד תפונה  רק לאתר 
ח מאושר על פי דין. בעל העסק ישל

למח' התברואה אחת לשלשה חודשים 
או בתדירות אחרת שתקבע על ידי 

הרשות, אישורי פינוי וקליטה המעידים 
על כך שפינה את המפריד לאתר 

מורשה כאמור ועל ידי מוביל המאושר 
על פי חוק. בעל העסק ישמור קבלות 

בעסקו שנים  3ואישורים אלו למשך 
 ויציגם על פי דרישה.

טח מכל ייעודי בעל העסק יתקין בש
לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל 

יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 

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

 
 



מנפח מכל האצירה. השמן  110%של 
המשומש יופנה  לחברה שאושרה לכך 

עלפי דין. אישורי הפינוי ואישורי 
הקליטה המעידים על כך שהשמן 

 6המשומש פונו מעסקו יישמרו במשך 
 חודשים ויוצג על פי דרישה.

 -נרוטרי
במידה ובמקום מוגש מזון מן החי 

יבוצעו בכל משלוח בשר הנכנס למקום 
של  68בדיקות משנה כאמור בסעיף 

)שחיטת  תקנות מניעת מחלות בע"ח
ותיקוניה משנת  1964בהמות( התשכ"ד 

 התשכ"ח  והתשס"ו.
בדיקות המשנה והאישור על ביצועם 

יתקבלו בתחנה לביצוע בדיקות משנה 
 זורית באר טוביהנמצאת במועצה האה

 פורסם מפרט אחיד
   בית קרור 

לבשר, דגים, עופות  –בית קירור  א 4.3
 בצים ומוצריהם

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 
וכל דרישות חוק לפריט עיסוק זה 

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   בית קירור למזון אחר ומרכיביו ב 4.3
 התב"ע

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

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

 
 

בשר, בהמות, עופות, דגים ,  
בעלי חיים החיים במים גולמי 

 או חלקיהם 

  

טיפול בבשר , עופות גדים בלעי חים  ב 4.4
טיפול בבשר  –ימיים או חלקיהם 

ביכולת ייצור העולה על גולמי ואריזתו 
  טונות ביום 5

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

 
טיפול בבשר , עופות גדים בלעי חים  ז 4.4

טיפול בבשר  –לקיהם ימיים או ח
ביכולת ייצור שאינה גולמי ואריזתו 

 טונות ביום 5עולה  על 

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 
מך זה רלבנטיות אחרות ואין באמור במס

כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין 
החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן 

 .מופיעות במסמך זה
 

   חלב גולמי  

ורישיון מוביל  חייב ברישיון הובלת מזון פורסם מפרט אחיד הובלתו -חלב גולמי ב'4.5
 ממשרד התחבורה 

 
 



לרבות  כיביומזון ומר 
 משקאות וחומרי גלם 

  

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי  א' 4.6
ייצורו עיבודו אריזתו מחומרי גלם גלם 

טונות ביום.  5מהחי ביכולת יצור מעל 
גלם  ייצורו עיבודו אריזתו מחומרי

 50מהצומח ביכולת ייצור העולה על 
 טונות ליום

כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי  פורסם מפרט אחיד
 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

 
מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי  ג 4.6

 אחסונו  –גלם 
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 

דרישות כל דין  כדי לפטור אותך מקיום
החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן 

 .מופיעות במסמך זה
 

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי  ד 4.6
 הובלתו הפצתו או חלוקתו  –גלם 

  הצגת רישיון רכב ודרישות שרות המזון 

הסעדה )קייטרינג( כהגדרתה  ה 4.6
בתקנות רישוי עסקים ) תנאים 
תברואיים לעסקים ליצור מזון ( 

 1972נתדל"ה 

בעל העסק יחזיק את מפריד השומן 
על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת 

המפריד בתדירות כזאת שתאפשר 
לעסק לעמוד  בערכי הפליטה לביוב 

 ) הנדרשים בכללי תאגידי המים וביוב
עלים המוזרמים למערכת שפכי מפ

 .2011תשע"ד  הביוב(
תכולת המפריד תפונה  רק לאתר 

מאושר על פי דין. בעל העסק ישלח 
למח' התברואה אחת לשלשה חודשים 

או בתדירות אחרת שתקבע על ידי 
הרשות, אישורי פינוי וקליטה המעידים 

על כך שפינה את המפריד לאתר 
מורשה כאמור ועל ידי מוביל המאושר 
על פי חוק. בעל העסק ישמור קבלות 

בעסקו שנים  3ו למשך ואישורים אל
 ויציגם על פי דרישה.

בעל העסק יתקין בשטח מכל ייעודי 
לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל 

יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 
מנפח מכל האצירה. השמן  110%של 

המשומש יופנה  לחברה שאושרה לכך 
עלפי דין. אישורי הפינוי ואישורי 

הקליטה המעידים על כך שהשמן 
 6ש פונו מעסקו יישמרו במשך המשומ

 חודשים ויוצג על פי דרישה.
 -וטרינר

במידה ובמקום מוגש מזון מן החי 
יבוצעו בכל משלוח בשר הנכנס למקום 

של  68בדיקות משנה כאמור בסעיף 
)שחיטת  תקנות מניעת מחלות בע"ח

ותיקוניה משנת  1964בהמות( התשכ"ד 
 התשכ"ח  והתשס"ו.

ל ביצועם בדיקות המשנה והאישור ע
יתקבלו בתחנה לביצוע בדיקות משנה 

 נמצאת במועצה האזורית באר טוביהה
 

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 

במסמך זה רלבנטיות אחרות ואין באמור 
כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין 

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

 

מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי  ו 4.6
ייצורו עיבודו אריזתו מחומרי גלם גלם 

 5מעל  שאינה מהחי ביכולת יצור
טונות ביום. ייצורו עיבודו אריזתו 

גלם מהצומח ביכולת ייצור  מחומרי
 טונות ליום 50על שאינה עולה 

 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 

מקיום דרישות כל דין כדי לפטור אותך 
החל עליך, אף אם הוראות הדין אינן 

 .מופיעות במסמך זה
 



 
   מזון לרבות משקאות מכירתו  

כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי  פורסם מפרט אחיד קיוסק א 4.7
 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

 
מקום לממכר מזון ומוצרי  –מרכול  ב 4.7

צריכה לשימוש אישי או ביתי שאין בו 
 טיפול במזון לרבות משלוח מזון 

 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
 

מכירת בשר , עופות או  –אטליז  ג 4.7
 דגים שאינם קפואים 

ייגש מפרט טכני בעת העסק בעל 
  הגשת בקשה לרישיון עסק

יש לפרט אלו פעולות נעשות באטליז 
 ,טחינה ואת סוגי הבשר /עופות /דגים

יש לפרט את  ,אריזה ,ניסור, פירוק
– התשתיות הקיימות בפועל באטליז

שולחנות / משטחי  ,מספר מקררים
 , קרמיקהגובה  מספר כיורים ,עבודה
רט את כל התשתיות השפכים יש לפ

הקיימות באטליז קווי הולכה של  ביוב
בור מפריד שומן חובה לציין  ,השפכים

יש לפרט מוצרים  ,גודל המפריד
 ,שנמכרים באטליז מוצרים מן החי

מחייב בקשה י מוצרים שאינם מן הח
תוכנית  .ב 7-4לרישיון לפריט נוספת 

שמוגשת לבקשה לרישיון ( גרמושקה)
עסק חייבת להיות מותאמת למצב 

הקיים בשטח במידה ולא תהיה 
התאמה בין התוכנית למצב בשטח 

הבקשה לרישיון העסק לא תאושר ע"י 
הווטרינר הרשותי ומשרד הבריאות 
מפרט הטכני שמוגש בעת הגשת 

דרישות  בקשה לרישיון עסק אינו מהווה
 סופיות מגורמי הרישוי

 

 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 
ך, אף אם הוראות הדין אינן החל עלי

 .מופיעות במסמך זה
 

מקום לממכר מזון ומוצרי  –מרכול  ד4.7
צריכה לשימוש אישי או ביתי שיש  בו 

 טיפול במזון לרבות משלוח מזון

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
 

פאב ,בר,  -משקאות משכרים 4.8
מסבאה וכל עסק שעיקר פעולתו 

הגשתם לצורך צריכה במקום 
 ההגשה 

אזור בו מותרת הפעילות  על פי  מפרט אחידפורסם 
 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 
 .אינן מופיעות במסמך זה הדין

 
  



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

 : דרישות נותני האישור לפריט1שלב 

 .: דרישות כלליות מעסקים2שלב 

 .: דרישות פרטניות לפי סוג העסק3שלב 

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

 עות בפרק "דרישות כלליות מעסקים"  זאת בנוסף לדרישות הרלבנטיות לעסקו המופי

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

 

 

 

 


