
 

 דרישות פרטניות

 פריטים:

 

מס 
 פריט

תיאור העסק טעון 
 הרישוי

 מדיניות המועצה האזורית דרישות האגף/מחלקה /גורם רלוונטי

כלי נשק  א' 9.1
-ותחמושת

מכירתם, תיקונם 
,אחסנתם )אחסון 

כלי ירייה ומעלה  20
 10000או אחסנת 

 כדורים ומעלה

 כל אזור בו מותרת הפעילות  על פי התב"ע אחיד פורסם מפרט
 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 פורסם מפרט אחיד מטווח ב' 9.1
 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 
יום באמור במסמך זה כדי לפטור אותך מק

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

 כלי נשק ותחמושת  ג 9.1
 ייצורם 

 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 

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

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

שרותי שמירה או  9.4
מוקד  –איתור 

 בקרה אלקטרוני

 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

  

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

 ני האישור לפריט: : דרישות נות1שלב 

 .: 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 

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

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.


