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בית מלון , פנסיון אכסניה 
 וכיו"ב 

 
 עמידה בתקנות רעש 

                 כולל כל מערכות  מוסיקההמרחב להשמעת 
ההגברה הקולית יהיו בחלל פנימי של מבנה 

העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים 
פתחים כלפי חוץ הם חייבים להיות סגורים 

 באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.
בעל העסק יגיש למח' רישוי עסקים 

אקוסטית שמטרתה להוכיח על  חוו"ד
ידי מדידות בשטחו/או הערכות 

מקצועיות שמערכת ההגברה הקולית 
של העסק כאשר היא מופעלת 

בעצמה המרבית ומעטפת מבנה 
העסק  עומדים בתקנות למניעת 

מפגעים )רעש בלתי סביר(  התש"ן 
1990 

 
 שפכים 

 
בעל העסק יחזיק את מפריד השומן על פי 

ה את תכולת המפריד הוראות היצרן ויפנ
בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד  בערכי 

הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי המים 
שפכי מפעלים המוזרמים למערכת  ) וביוב

 .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 
שנים  3ו למשך ישמור קבלות ואישורים אל

 בעסקו ויציגם על פי דרישה.
בעל העסק יתקין בשטח מכל ייעודי לאיסוף 

שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד 
מנפח מכל האצירה.  110%על מאצרה בנפח של 

השמן המשומש יופנה  לחברה שאושרה לכך 
עלפי דין. אישורי הפינוי ואישורי הקליטה 

ש פונו מעסקו המעידים על כך שהשמן המשומ
 חודשים ויוצג על פי דרישה. 6יישמרו במשך 

בעל עסק חדש וקיים, יבצעו את כל האמור 
במסמך "הנחיות ודרישות בנושא מניעת זיהום 

 אויר 
 

 וטרינר
במידה ובמקום מוגש מזון מן החי יבוצעו בכל 

משלוח בשר הנכנס למקום בדיקות משנה 
של תקנות מניעת מחלות  68כאמור בסעיף 

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

 
יש לעמוד בדרישות  – במידה וקיימת מכבסה

 6-4לפריט 
 

יש להגיש בקשה לכל הפריטים והפעולות 
 כוללים: ההמתבצעות במתחם 

מזנון, הגשת משקאות משכרים , בריכת שחיה , 
 מספרה וטיפולי יופי 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכפוף לתב"ע ייעודית 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 באמור 
במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 

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

 



השכרת יחידות אירוח  ב 7.1
למטרת נופש, המלווה במתן 

שירותים לשוכרים, 
כשמספר יחידות האירוח 
המיועדות להשכרה עולה 

 על ארבע 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד עמידה בתקנות הרעש 
 

 בעל עסק זכור
מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם 

כל הדרישות של נותני האישור 
לפריט עיסוק זה וכל דרישות הרלבנטיים 

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 אבות  ג 7.1

 שפכים 
 

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

כזאת שתאפשר לעסק לעמוד  בערכי  בתדירות
הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי המים 

שפכי מפעלים המוזרמים למערכת  ) וביוב
 .2011תשע"ד  הביוב(

תכולת המפריד תפונה  רק לאתר מאושר על 
פי דין. בעל העסק ישלח למח' התברואה אחת 
לשלשה חודשים או בתדירות אחרת שתקבע 

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

ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק. בעל העסק 
שנים  3ישמור קבלות ואישורים אלו למשך 

 בעסקו ויציגם על פי דרישה.
בעל העסק יתקין בשטח מכל ייעודי לאיסוף 

שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד 
מנפח מכל האצירה.  110%של על מאצרה בנפח 

השמן המשומש יופנה  לחברה שאושרה לכך 
עלפי דין. אישורי הפינוי ואישורי הקליטה 

המעידים על כך שהשמן המשומש פונו מעסקו 
 חודשים ויוצג על פי דרישה 6יישמרו במשך 

 
 פסולת / אשפה 

בעל העסק יציג פתרון לפינוי הטיטולים ופסולת 
הרפואית יציג הסכם פינוי מול קבלן מורשה 
אשר מפנה לאתר מורשה בדין את אישורי 

הפינוי והקליטה המעידים על הפינוי יש לשמור 
 חודשים ויוצגו למועצה על פי דרישה  12במשך 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד
 

 בעל עסק זכור
זו, חלים עליך גם  מלבד האמור בטבלה

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

 

שטח או גן המשמש לחניית  ה 7.1
טיילים לצורך פעילות קיט 

 ונופש בתשלום 

בעל העסק יקיים את כל ההוראות המועצה 
 בנושע לטיפול בשפכים , פסולת ואשפה 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד
 

 בעל עסק זכור
מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם 

כל הדרישות של נותני האישור 
וכל דרישות  הרלבנטיים לפריט עיסוק זה

חוק רלבנטיות אחרות ואין באמור 
במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 

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

 
גן חיות , ספארי , פינת חי  7.2

 שהכניסה אליה בתשלום 
בעל העסק יקיים את כל ההוראות המועצה 

 בנוגע לשפכים ,פסולת ואשפה.
 

הטיפול ואחזקת בעלי חיים בעסק יעמדו בכל 
האמור בתקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי 
חיים ( )החזקה שלא לצרכים חקלאים( תשס"ט 

2009 
 

בעל פינת חי יעמוד בנוסף לעיל גם בכל האמור 
 –פינות חי  –בנוהל השירותים הווטרינריים 

מניעת מחלות ושמירה על רווחת בע"ח בפינת 
 25.5.2016חי 

 
 
 
 
 

 בכפוף לתב"ע ייעודית 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 באמור 
במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 

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

 



   נופש  –מים 

בריכת שחיה , לרבות מאגר  א 7.4
מים אחר המשמש לשחייה  
ולנופש מים, לרבות בריכה 

המצויה בפארק מים ולמעט 
בריכה המשמשת עד ארבע 
 יחידות  אירוח למטרת נופש 

רפואיים  אם הבריכה משמשת בנוסף לטיפולים
על בעל העסק להגיש בקשה נוספת לבריכת 

 טיפול רפואי בנפרד.
 

בעל העסק אשר מבקש להקים אירוע במתחם 
 ה  7.7הבריכה יהיה חייב להגיש בקשה לפריט 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד
 

 בעל עסק זכור
מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם 

כל הדרישות של נותני האישור 
לפריט עיסוק זה וכל דרישות הרלבנטיים 

חוק רלבנטיות אחרות ואין באמור 
במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 

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

 
 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד  פארק מים , מגלשות מים  ב 7.4

 
 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
 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד  בריכת זרמים )ג'קוזי( ג 7.4
 

 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

 
 ית בלבדבכפוף לתב"ע ייעוד  מקווה  ד 7.4

 
 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
 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד  בית מרחץ , מרחצאות  ה 7.4
 

 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 
 .ין אינן מופיעות במסמך זההוראות הד

 
 800מכון כושר ששטחו מעל  7.5

 מ'
 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד 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 

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

 .הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה
 
 



משחקים כהגדרתם בסעיף  7.6
מקום  –ב )ב( לחוק 2

 לעריכתם 

חל איסור על משחקים בהם מעורבים הימורים 
 והפעלת מכונות מזל 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד
 

 בעל עסק זכור
חלים עליך גם מלבד האמור בטבלה זו, 

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

 
   עינוג ציבורי

מקום לעריכת מופעים  א 7.7
 מזוןוירידים בלא 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד 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 
 .הדין אינן מופיעות במסמך זההוראות 

 
 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד  קולנוע , תיאטרון  ב 7.7

 
 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
 

בעל העסק יקיים את כל ההוראות המועצה  קרקס  ג 7.7
 בנוגע לשפכים ,פסולת ואשפה.

 
אין להציג בעלי חיים בקרקס רק באישור 

ובתנאים שקבעה הממונה על פי חוק צער בעלי 
  תחיים ובהתאם לחקיקה הרלוונטי

 לתב"ע ייעודית בלבדבכפוף 
 

 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

 
אצטדיון , אולם ספורט ,  ד 7.7

שמספר המושבים הקבועים 
, למעט אולם 500הוא מעל 

במוסד חינוכי המשמש את 
 המוסד בלבד 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד עמידה בתקנות הרעש 
 

 בעל עסק זכור
מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם 

כל הדרישות של נותני האישור 
דרישות  הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל

חוק רלבנטיות אחרות ואין באמור 
במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 

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

 
אמפיתיאטרון , מקום אחר  ה 7.7

לעריכת אירועי תרבות , 
בידור וספורט תחת כיפת 

 500 –השמיים שנועדו ל 
 משתתפים או יותר 

 לקת רישוי עסקים דרישות מח
 

בעל העסק יקיים את כל ההוראות המועצה 
 בנוגע לשפכים ,פסולת ואשפה.

 
 

 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

 
 רעש דיסקוטק ו' 7.7

כולל כל מערכות  המרחב להשמעת מוסיקה
ההגברה הקולית יהיו בחלל פנימי של מבנה 

העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים 

 ייעודית בלבד בכפוף לתב"ע
לא תותר הקמת דיסקוטק באזורי מגורים 

 מ' מבתי מגורים. 500ו/או במרחק של 
 
 



פתחים כלפי חוץ הם חייבים להיות סגורים 
 כושר בידוד אקוסטי גבוה.באופן קבוע ובעלי 

 
בעל העסק יגיש למח' רישוי עסקים חוו"ד 

אקוסטית שמטרתה להוכיח על ידי מדידות 
בשטחו/או הערכות מקצועיות שמערכת 
ההגברה הקולית של העסק כאשר היא 

מופעלת בעצמה המרבית ומעטפת מבנה 
העסק  עומדים בתקנות למניעת מפגעים )רעש 

 . 1990בלתי סביר(  התש"ן 
 

חוות הדעת תכלול גם התייחסות למיקומה של 
של הקהל, מיקום החניה לכלי  הכניסה/יציאה

רכב לשם מניעת רעש בלתי סביר בסביבה 
 הקרובה. 

 
מח' רישוי עסקים רשאית לדרוש השלמות 

לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים להפחתת 
ות בחוק בהתאם לממצאי רעש לרמות הנדרש

 חוות הדעת.

 
 
 

 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 
מקיום במסמך זה כדי לפטור אותך 

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

 

יריד או תערוכה שלא  ז 7.7
 במבנה של קבע 

בעל העסק יקיים את כל ההוראות המועצה 
 בנוגע לשפכים ,פסולת ואשפה.

 
 

 אישור פרטני של הוועדה לתכנון ובניה 
 בעל עסק זכור

גם  מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך
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
 
 

כלי שייט המשמש לעינוג  ח 7.7
 ציבורי

 בעל עסק זכור 
בטבלה זו, חלים עליך גם מלבד האמור 

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 לעריכת מופעים  ט 7.7
 לי חיים וירידים שיש בו בע

בעל העסק יקיים את כל ההוראות המועצה 
 בנוגע לשפכים ,פסולת ואשפה.

 
 

מבקש הרישיון  יציג למחלקת רישוי עסקים 
אישור בכתב מהממונה על פי חוק צער בעלי 

 חיים ובהתאם לחקיקה הרלוונטית הקיימת 
 

תקנות מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות 
צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )מופעים 

 2001 –של בעלי חיים( תשס"א 
 

היריד / מופע יתקיים בכפוף לקבלת אישור 
 ווטרינר המועצה ועל פי הנחיותיו

 אישור פרטני של הוועדה לתכנון ובניה 
 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
 
 

בעל העסק יקיים את כל ההוראות המועצה  יריד מזון  י 7.7
 בנוגע לשפכים ,פסולת ואשפה.

 
 

 עמידה בתקנות משרד הבריאות 

 אישור פרטני של הוועדה לתכנון ובניה 
 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  דרישות כל דין החל עליך,

 .הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה
 
 
 
 
 



אצטדיון , אולם ספורט ,  יא 7.7
שמספר המושבים הקבועים 

, למעט מוסד 500בו הוא עד 
חינוכי המשמש את המוסד 

 בלבד 

 בכפוף לתב"ע ייעודית 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 באמור 
במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 

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

 
 
 
 

 
   קייטנות

עמידה בדרישות משרד החינוך , משרד  קייטנה  א 7.8
 המועצההבריאות וכבאות ודרישות קב"ט 

 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 בדרישות משרד החינוך , משרד  מחנה נוער  ב 7.8

 הבריאות וכבאות ודרישות קב"ט המועצה
 

מגיש הבקשה  יקיים את כל ההוראות המועצה 
 בנוגע לשפכים ,פסולת ואשפה.

 
 

 בעל עסק זכור
מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם 

כל הדרישות של נותני האישור 
ת הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישו

חוק רלבנטיות אחרות ואין באמור 
במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 

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

 
אולם או גן לשמחות  7.9

 ולאירועים
 

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

לעסק לעמוד  בערכי בתדירות כזאת שתאפשר 
הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי המים 

שפכי מפעלים המוזרמים למערכת  ) וביוב
 2014ד תשע" הביוב(

תכולת המפריד תפונה  רק לאתר מאושר על 
פי דין. בעל העסק ישלח למח' התברואה אחת 
לשלשה חודשים או בתדירות אחרת שתקבע 

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

ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק. בעל העסק 
שנים  3ישמור קבלות ואישורים אלו למשך 

 בעסקו ויציגם על פי דרישה.
בעל העסק יתקין בשטח מכל ייעודי לאיסוף 

שמן מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד 
כל האצירה. מנפח מ 110%על מאצרה בנפח של 

השמן המשומש יופנה  לחברה שאושרה לכך 
עלפי דין. אישורי הפינוי ואישורי הקליטה 

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

 -וטרינר
במידה ובמקום מוגש מזון מן החי יבוצעו בכל 

משלוח בשר הנכנס למקום בדיקות משנה 
של תקנות מניעת מחלות  68יף כאמור בסע

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

 
 איכות אויר 

עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות, 
לרבות כתוצאה מטיגון , צלייה, אפייה ובישול, 
למעט עסק שקבל פטור לכך מאת המועצה 

יהום יתקין ויפעיל מערכת לטיפול בריחות ובז
אויר על פי הנחיות איגוד ערים לאיכות הסביבה 

 אשקלון .

 בלבד תעשייה באזורי מותר 
 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 

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

 .הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה
. 



על גבי מתקני הטיפול תמצא מדבקה בכל עת 
מטעם החברה המתחזקת ובה ציון תאריך טיפול 

 התחזוקה.
 

 רעש
המצאת אישורים מתאימים לעמידה בתקנות 

למניעת מפגעים)הקמת רעש בלתי סביר( 
ג )תקנות למניעת מפגעים התשנ" 1990התש"ן 

התקן מד רעש –)תקנות רישוי עסקים 1992
 באולמות שמחה וגני אירועים 

 
   שעשועים 

מגיש הבקשה יציג למחלקת רישוי עסקים תיק  מתקני שעשועים  א 7.10
 בטיחות ואישור הנגישות 

 בכפוף לתב"ע ייעודית בלבד
 

 בעל עסק זכור
מלבד האמור בטבלה זו, חלים עליך גם 

נותני האישור  כל הדרישות של
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

 
 
 
 

מגיש הבקשה יציג למחלקת רישוי עסקים תיק  לונה פארק  ב 7.10
 ותבטיחות ואישור הנגיש

 בכפוף לתב"ע ייעודית 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 באמור 
במסמך זה כדי לפטור אותך מקיום 

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

 
 
 
 

  

 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 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.


