
 דרישות פרטניות

 פריטים:

מס 
 פריט

תיאור העסק טעון 
 הרישוי

 מדיניות המועצה האזורית דרישות האגף/מחלקה /גורם רלוונטי

אחסנה מקום מיועד  6.1
לאחסנה שאינו טעון 
רישוי לפי פריט אחר 
בתוספת זו ששטחו 

מ' ומעלה ,בין  50
מקורה ובין שאינו 

 מקורה, למעט מחסן
הצמוד לחנות 

למכירה קמעונאית 
שעיקר תכליתו 

 לשרת אותה

 כל אזור בו מותר תעשייה 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

 

חנות ששטחה מעל  6.2
 מ' 800

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

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

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

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

 
מכבסה, ניקוי יבש,  6.4

לרבות הפעלת 
מכונות כביסה וייבוש 

אוטומטית שלא 
מגורים  ןבבניי

 לשימוש הדירים 

על העסק לעמוד בתקנות איכות אויר, רעש 
 ושפכים 

 באזור תעשייה  כבסה תותר הקמת עסק של מ
 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 ואין 

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

 .אינן מופיעות במסמך זה
 

מכשירי  6.5
אלקטרוניקה 

ואלקטרואופטיקה 
לרבות מחשבים 
רכיביהם ייצור 

רכיבים אלקטרוניים 
ומעגלים מודפסים 

 למעט הרכבתם

תותר הקמת עסק מסוג זה אלא רק באזורי  פורסם מפרט אחיד
 מלאכה ותעשייה המוגדרים על פי תב"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 

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

 
פרחים , צמחי נוי,   6.7

 –זרעים, שתלים 
מקום למכירתם 

 300ששטחו מעל 
 מ"ר 

בעל הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים 
 למניעת התרבות נמלת האש והפצה .

 
בעל הרישיון ימנע הצטברות מים עומדים 

 בעסק בכל עת.
 

בעל העסק יבצע הדברה על פי חוק ועל ידי 
 מדביר מורשה בדין 

 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 

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

 .אינן מופיעות במסמך זה
 

 
של הביב הפרטי של הקניון  בנקודת החיבור  ניהולו -קניון א 6.8

אשר בו מצוי בית אוכל יותקן מפריד שומן כך 
שהעסק יעמוד בערכים המצוינים בכללי 

)שפכי מפעלים המוזרמים  תאגידי המים וביוב
וכללי תאגידי  2014למערכת הביוב( התשמ"ד 

המים וביוב )הזרמת שפכים למערכות הביוב( 
המפריד יפונה ויתוחזק  2011התשמ"א 

בתדירות ובאופן של א תיווצר גלישת שומנים 

רק באזורים בהם חלה תכנית מפורטת המתירה 
 הקמה והפעלת קניונים.

 
 
 
 
 
 



ונים לצנרת הביוב הציבורית, השומנים המפ
מהמפריד יפונו לאתר מאושר בדין ועל ידי 

ושר בעל רישיון עסק העתקי אישורי קבלן מא
שנים  3פינוי והקליטה יישמרו בעסק למשך 

 ויוצגו בפני המועצה על פי דרישה 
בקניון חדש,  בעל העסק/קניון יחויב בהכנת 

תשתית משותפת לטיפול בפליטות לאוויר של 
 העסקים המצויים בו.  

בעל עסק יקים חדר אשפה מאוור ומנוקז 
יוצבו ויופעלו דחסן למפריד השומן, בחדר 

לפסולת אורגנית, מכבש קרטון, מתקן 
לפסולת  נייר, מתקן לפסולת אריזות מתקן 

 לפסולת פלסטיק ומתקן לפסולת אלקטרונית.
בעל הקניון יציב בשטחים הציבוריים של הקניון 

מתקנים להפרדת ואצירת פסולת נייר, 
בקבוקים, פחיות ופסולת אורגנית עבור מבקרי 

 ת שיידרשו על ידי המועצה.הקניון בכמו
בקניון שיש בו בתי אוכל יקים בעל העסק 

ויאפשר התחברות של כל בתי האוכל 
לתשתיות שיאפשרו לעסקים לעמוד בתנאי 

הרישיון שלהם לרבות טיפול במזהמי אוויר וכל 
 דרישה אחרת שתידרש מהעסקים .

בעל העסק יחזיק את כל התשתיות שצוינו 
 בתקינות מלאה בכל עת 

 
 

 
 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 

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

 

עסק בקניון שאין בו  ב6.8
חברת ניהול, שאינו 

טעון רישוי לפי פריט 
 אחר בתוספת זו 

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

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

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

 .אינן מופיעות במסמך זה
 

 :פריטים

 אחרת-רוכלות ג-6-9, רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחר–ב -6-9 רוכלות מזון-א,-6-9

 מזון  רוכלות
 

רוכלות בעסק הטעון 
 רישוי לפי פריט אחר 

 
 רוכלות אחרת 

 

 : רוכלות
. הרשות תפעל לצמצם מתן רישיונות לרוכלות וזאת מתוך 1

חשיבה על אינטרסים הציבורים כגון: שמירה על חזות 
 המועצה, שמירה על המרחב הציבורי 

הן באזורי התעשייה והן בישובים לשימוש כלל הציבור 
ומניעת רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים 

 קבע. במבני
. מדיניות המועצה בנושא עיסוק ברוכלות היא שלא לאשר 2

 רישיונות רוכלות נוספים מעבר לבעלי רישיון עסק קיים.
. יחד עם זאת, רשות הרישוי, עפ"י חוק רישוי עסקים 3

, תהיה רשאית לאשר, במקרים חריגים ותוך 1968התשכ"ח 
שימת דגש לצרכי התושבים בסוג הרוכלות אותה מבקש 

ל להציע ולאופי האזור, מתן רישיונות רוכלות נוספים, הרוכ
מעבר לבעלי רישיון עסק קיים, בתנאי שימולאו התנאים 

 הבאים:
על רישיון העסק לרוכלות יחולו הוראות חוק רישוי עסקים  3.1 

וכן התקנות והצווים מכוחו, על פי נוסחם  1968 –התשכ"ח 
 הקיים ו/או כפי ששונה מעת  לעת.

הישובים או בסמוך  רישיון עסק לרוכלות במרכזייינתן  3.2
 בכפוף לאישור מוועד היישוב  לעסקים קיימים

עפ"י חוק רישוי  חמש שנים הרישיון יינתן לתקופה של עד  3.3
, ואינו ניתן להעברה לאחר או ליורשיו 1969עסקים התשכ"ח 
 של בעל הרישיון 

במעמד בעל העסק יעמוד בתנאים נוספים לרשיון שיינתן  3.4
 .קבלת רישיון העסק 

בעל הרישיון יעמיד פחי אשפה עפ"י  – רוכלות מזון 3.5
דרישת המועצה עפ"י היקף עבודה שיציג יבצע הדברה מדי 

 שבוע באזור הרוכלות
יציג פתרון לאיסוף התשטפים ויעמוד בתנאים נאותים 

 לרוכלות של משרד הבריאות 
 

 
 
 
 
 
 

 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



6.12 

 
 
 

  –עסק של אביזרי מין 
מקום למכירתם , השכרתם, 

  הצצה על מעשה מיני 

 
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 
שות כל דין כדי לפטור אותך מקיום דרי

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

6.13  

 
 

 אולפן הקלטות אודיו

 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 

דרישות חוק לפריט עיסוק זה וכל 
רלבנטיות אחרות ואין באמור במסמך זה 

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

 .מופיעות במסמך זה

6.14 

 
מקום  –מוצרי טבק לסוגיו

 למכירה קמעונאית 

 

כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי 
 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
 

  

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

 : דרישות נותני האישור לפריט1שלב 

 .: 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 

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

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.


