
  

 רישות פרטניותד

  פריטים:

מס 
 פריט

 מדיניות המועצה האזורית דרישות האגף/מחלקה /גורם רלוונטי תיאור העסק טעון הרישוי

   אשפה ופסולת  
אשפה ופסולת , למעט  א 5.1

פסולת חומרים מסוכנים 
 תחנת מעבר ומיון 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד 
 

יוקם רק לאחר קבלת כל  תחנת מעבר ומיון 
בדגש על עמידה בתנאי האישורים מנותני האישור 
לא ימוקם אתר פסולת  המשרד להגנת הסביבה.

מ' מגבול הישוב כפי  500)לפחות  בסמיכות לישוב
תחום המחנה(.לא -שמופיע בתשריט הישוב כקו כחול

יאושר אתר טיפול בפסולת באם אינו מופיע בתכניות 
 המחוז הרלוונטיות לנושא.מתאר של המדינה או 

 
 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, 

 .זהאף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך 
 

בעל העסק יאסוף ויוביל את הפסולת לאתר מאושר  פורסם מפרט אחיד הובלתה ,איסופה ב 5.1
במידה והאתר נמצא  דין ועל ידי הרשותי על פ

 באר טוביהבתחומי המועצה האזורית 
בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל פעולה 
של עיבוד, ניצול, מחזור ומיון אלא רק באתר מורשה 

דין ועל ידי הרשות באם האתר נמצא על פי כל 
 בתחום המועצה.

 ריקים או מלאים–יאכסן כלי אצירה בעל העסק 
 במקום מאושר על ידי הרשות.

אך חניית רכבי איסוף בתום שעות העבודה תתבצע 
 ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה 
להובלתה, רק  לפסולת וכלי הרכב המשמשים

שאושר על  בתחנות מעבר או באתר סילוק פסולת
 ידי המשרד להגנת הסביבה

 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 

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

 
למעט פסולת חומרים  ג 5.1

טיפול בפסולת  –מסוכנים 
 לרבות פסולת אלקטרונית

 לעניין זה 
עיבדה ניצולה  –טיפול 

מחזורה מיונה 
 .קומפוסטציה שריפתה 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד פורסם מפרט אחיד
 

אתר הטיפול בפסולת יוקם רק לאחר קבלת כל 
בדגש על עמידה בתנאי האישורים מנותני האישור 
לא ימוקם אתר פסולת  המשרד להגנת הסביבה.

מ' מגבול הישוב כפי  500)לפחות  בסמיכות לישוב
תחום המחנה(.לא -הישוב כקו כחול שמופיע בתשריט

יאושר אתר טיפול בפסולת באם אינו מופיע בתכניות 
 מתאר של המדינה או המחוז הרלוונטיות לנושא.

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

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

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

 
למעט  –אשפה ופסולת  ד 5.1

אתר  –פסולת סוכנים 
 לסילוק פסולת יבשה 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד 
 

יוקם רק לאחר קבלת כל  תחנת מעבר ומיון 
בדגש על עמידה בתנאי האישורים מנותני האישור 
לא ימוקם אתר פסולת  המשרד להגנת הסביבה.

מ' מגבול הישוב כפי  500)לפחות  בסמיכות לישוב
תחום המחנה(.לא -שמופיע בתשריט הישוב כקו כחול

יאושר אתר טיפול בפסולת באם אינו מופיע בתכניות 
 מתאר של המדינה או המחוז הרלוונטיות לנושא

 בעל עסק זכור



האמור בטבלה זו, חלים עליך גם כל הדרישות מלבד 
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
 

אשפה ופסולת למעט  ה 5.1
 –פסולת חומרים מסוכנים 
אתר לסילוק פסולת 

 מעורבת לרבות פסדים 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד 
 

יוקם רק לאחר קבלת כל  תחנת מעבר ומיון 
בדגש על עמידה בתנאי האישורים מנותני האישור 
לא ימוקם אתר פסולת  המשרד להגנת הסביבה.

מ' מגבול הישוב כפי  500)לפחות  בסמיכות לישוב
תחום המחנה(.לא -שמופיע בתשריט הישוב כקו כחול

יאושר אתר טיפול בפסולת באם אינו מופיע בתכניות 
 מתאר של המדינה או המחוז הרלוונטיות לנושא

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

זה וכל  של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק
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

 
מתקן לטיפול  –מי שתיה  

 בהם 
  

ובהתאם  כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע  תקן להתפלת מים  א 5.2
 לאמור בחוק המים 

 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, 
 .זהאף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך 

 
 

מתקן לטיפול בהם לעניין  ב 5.2
זה , טיפול , למעט 

 התפלה וחיטוי 

 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
 

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

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

רלבנטיות אחרות ואין באמור במסמך זה  דרישות חוק
כדי לפטור אותך מקיום דרישות כל דין החל עליך, 

 .אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה
עיבודם  –שפכים וקולחין  א 5.3

 טיהורם אחסונם 
  

הובלתם  –שפכים וקולחין  ג 5.3
 במכליות 

חניית רכבים לאחר שעות  .1
העבודה תותר רק באזורי 

תעשייה או בשטח שיקצה ישוב 
ויאושר על ידי הוועדה לתכנון 

 ובניה 
החנייה לאחר שעות העבודה  .2

תבוצע רק כאשר הרכבים ריקים 
 ושטופים וברזי הניקוז סגורים 

חניית מכליות לאיסוף והובלה של שפכים תתבצע אך 
 שות.ורק במקום שיאושר על ידי הר

שטיפת המכליות תתבצע רק במקום שיאושר לכך 
 או משרד להגנת הסביבה  על ידי הרשות

 .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 

 .פרטניות לפי סוג העסק: דרישות 3שלב 

 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".

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

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


