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 מבוא

עיריית נוף הגליל פועלת לעידוד עסקים בעיר למען כלכלת תושבי העיר ורווחתם. במסגרת זו העירייה פועלת להבטיח כי 

 העסקים בתחומה יפעלו בהתאם לחוק רישוי עסקים ותקנותיו. 

 

איכות נאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים  להבטיחנועד  רישוי עסקים חוק

ם במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעי

 לתכנון ולבניה ולשרותי הכבאות.

להפעלתו התקינה של העסק, לטובת הציבור  יםהמתאימ פעולותנועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים וה רישיון העסק

 .החוקעסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה על  הפעלת. תהרחב וקהל הלקוחו

 

מפרסמת בזאת רשות , בחוק רישוי עסקים 3ג'7לסעיף ובהתאם במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, 

המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או  –" רשותי( את "המפרט הנוף הגלילהרישוי )עיריית 

המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק  לחדשו )להלן: "מבקש הרישיון"(, כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו.

)להלן: "חוק רישוי עסקים"( ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים )עסקים  1968-עסקים, התשכ"חרישוי 

 )להלן: "צו רישוי עסקים"(. 2013-טעוני רישוי(, התשע"ג

 

לדרישות רשות הרישוי קודמים חוק, תקנות וצו בתחום רישוי עסקים ובתחומים מקצועיים וחוקי עזר עירוניים בכל  

מחובת רשות הרישוי  בו יש התנגשות בין החוק ותקנות הרישוי לבין המפרט הרשותי  החוק והתקנות יגברו.מצב ש

 ,  לפרסם את המפרט הרשותי  לקהל הרחב

 

 המקור החקיקתי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף , ד6המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף (  א.    )3ג7 

לרבות החלטות לפי סעיפים  , הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקיםוכל החלטה או 

יפורסמו באתר , בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, ג11וחוקי עזר לפי סעיף , א8-ו 8, א2

 .האינטרנט של רשות הרישוי

שאין פרסום לגביהם באתר  ( א) רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן(  ב)          

 .האינטרנט

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
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 להלן עקרי הרפורמה ברישוי עסקים
 

יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק  -מפרט אחיד ארצי .  1
 ממשרדי הממשלה 

נותני האישור, כפי שיפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה      
 נדרש מהם 

וימנע מצב של חוס אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים.       
 

הרישוי המקומיות  העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות –מפרט אחיד רשותי .  2
 )עיריות, מועצות

מקומיות, מועצות אזוריות( מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים      
 עסק יוכלו  

לדעת  מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו.       
 

בעניין )הן לנותני האישור והן לרשות הרישוי( על סירוב לתת  אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע –השגה .  3
 לו רישיון או 

שלילת רישיון על תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק )לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד        
 ולמעט תנאי  

שנקבע בחיקוק(.        
 

במסגרתו מבקש הרישיון מגיש מראש את לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן,  –הליך רישוי מזורז .  4
 המסמכים הנדרשים

ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים ויכול להתחיל לפעול תוך כחודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר      
 מזורז מרשות

הרישוי.        
 

על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק. אפשרות להטיל קנסות.  5  
 

( הקובע את העסקים טעוני הרישוי, כך שלסוגי עסקים 2013)עסקים טעוני רישוי שוי עסקים עדכון צו רי.  6
 רבים הוארכה

תקופת הרישוי )ולאחרים קוצרה במקים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת(. בוטל הצורך ברישיון עסק      
 לחלק  

ת האפשר. מהעסקים ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור , הכל במיד       
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קבלת  .המתחייבים בתנאים עמידה של מוקדמת בדיקהמומלץ לבצע , ביצוע שינוי בעסק קייםאו  עסק פתיחת בטרם

 .היא כלי מועיל לבירור מראש ואינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק מידע מוקדם

 

", במסגרתה הכירו ברישוי עסקים 34, אושרה בכנסת רפורמה מרכזית בחוק, הקרויה "תיקון 2018במהלך שנת 

דיפרנציאלי כדי לקדם ולעודד את הפעילות הכלכלית במשק ולצמצם פגיעה בעסקים ויחד עם זאת, להבטיח שמירה על 

מה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרפורהציבור מפני נזקים בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים ואחרים. 

 . למשל: תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים ולהגדיר הרישוי

  כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה , מחייב את גורמי הרישויהלוח זמנים  על ידי קביעתקיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון

 .חיובי

  הרישיון יהיה בתוקף כי יותר " משתלם"את המאמץ להשגת הרישיון להופכת  –הארכה משמעותית של תוקף הרישיון

 .(בשונה מרישיון שהושג במאמצים גדולים וכעבור שנה צריך לחזור שוב על התהליך)לתקופה ממושכת יותר 

 34תיקון רפורמת רישוי עסקים,  על נוסף למידע< 

 

 :חשוב לדעת עסקים בעלי

בו  המקוםלפני פתיחת העסק או עשיית שינוי בעסק, של פרטי  ראשונית בדיקהבצע ל מזמנכם השקיעו אנא

עתידים להפעיל את עסקכם ומקור פרנסתכם ואת הדרישות מהעסק כדי להבטיח שהעסק יופעל  הינכם

 כחוק ותוך הגנה על הציבור

 

 למחלקה לרישוי עסקיםת הרישוי, ניתן לפנות חובלגבי ספק למידע, בשאלות או במקרה בו יש 

 

 

 

 

 

 הליך רישוי עסקים כולל מספר שלבים:

 

 

http://business.gov.il/Pages/Mifratim-HomePage.aspx
https://www.nof-hagalil.muni.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D
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 נוף הגלילהמחלקה לרישוי עסקים 

 כתובת דוא"ל טלפון שם תפקיד

 agadalkin@nallit.org.il 04-6478814 מ"מ ראש העיר, אלכס גדלקין ראש רשות הרישוי

 natansh@nallit.org.il 04-6478963 נתן שכטר מנהל המחלקה לרישוי עסקים

 polina@nallit.org.il 04-6478875 פולינה שלמינזון תברואנית

 gilad@nallit.org.il 04-6478821 הוביי גלעד רכז רישוי

 hadarbar@nallit.org.il 04-6478989 הדר בר פקח

 orenm@nallit.org.il 04-6478889 אורן מצפה פקח

 artyomr@nallit.org.il 04-6478873 ארטיום רייקניך פקח

 ilia@nallit.org.il 046478916 איליה קרסיק פקח
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 מידע מוקדם ומסמכים

 עסקים החייבים ברישיון עסק

 ולסוג העסק./ חברה/ עוסק מורשה והוא משויך למקום רישיון עסק ניתן לאדם

 .2013 –עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( התשנ"ג  -חייב ברישיון 

 ולכל קבוצה מפורטים העיסוקים המחייבים רישיון. מהות העסקקבוצה/רשימת העסקים בצו מאורגנת לפי 

 לרשימת העסקים החייבים ברישיון בצו רישוי עסקים< 

 

חוק העזר לנצרת עילית ) שמירת איכות בנוסף, העסקים הבאים, שאינם מנויים בצו, חייבים בהיתר בהתאם להוראות 

 :2001 -(, התשס"אהסביבה

 מוכר מורשה בשוק. .1

 ברוכלות. .2

 

 וההיתרים הקיימים רישיונותה סוגי

תוקפו פג בתום . לפי סוג העסק (שנים 15או  10, 5, 3, 1)שיון שהוא בתוקף לתקופה מוגדרת יר - שיון תקופתייר
החידוש מותנה בתשלום אגרה. התקופה.  

 .עבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג :שים לב

 שיון זמנייר –  

שיון יהיה לתקופה שבה י. תוקף הר(למשל, קרקס שבא לעיר, סככת אבטיחים)שיון לעסק שהוא זמני מטבעו יר .1

 ופחות משנה אחת. (החל ממספר שעות ועד למספר חודשים)פועל העסק 

הניתן זמני שיון יאך לא פחות משנה אחת. ר, רישיון שהרשות החליטה שתוקפו יהיה פחות מהתוקף הקבוע בצו .2

לבחון את פעילות לעסק לתקופת תוקף קצרה הניתנת להארכה זאת, כדי שנותני האישור יוכלו במהלך תקופה זו 

 העסק ואת התנאים הדרושים להפעלתו.

 וכתוב על גביו "לצמיתות", ופריט הרישוי  [( 1995הישן )רישוי עסקים צו שניתן בעבר ]מכח שיון יר – שיון לצמיתותיר

 שנים. 15נשוא הרישיון הינו 

o גם רישיונות עסק שכתוב עליהם "לצמיתות" אך בוצע שינוי בעסק, במבנה, בעיסוק, או בוצעה  ,כי מודגש

 תחלופה, לא יעמדו בתוקף. 

o  שנים, לא יעמדו בתוקף 10רישיונות עסק "לצמיתות" לפריטי רישוי שהפכו קצובים בזמן עד לפרק זמן של 

 ועל כך תימסר הודעה ע"י העיריה. 

 חוק העזר לנצרת עילית )שמירת איכות הסביבה(מכח  היתר. 

 

  

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm#med0
https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1513582769.4104.pdf
https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1513582769.4104.pdf
https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1513582769.4104.pdf
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  עסק לרישיון הבקשה את להגיש צריך ומתי מי

 מי רשאי להגיש בקשה לרישיון?

 הרישיון ניתן לבעלי העסק עבור עסק בנכס ספציפי. 

 שם הבעלים, שותפים, שינוי בעלים, יש להגיש בקשה חדשה לרישיון. –בכל שינוי בבעלי העסק 

בעלי העסק יכולים להיעזר באנשי מקצוע )עורכי בקשה( להכנת התוכנית ולטיפול בבקשה. לשם הגשת בקשה ע"י עורך 

 מטעם בעל העסק, יש להציג ייפוי כוח חתום ע"י בעל העסק.

 ים, יש להגיש בקשה לכל נכס.אם העסק נפתח בכמה נכסים / מקומות גיאוגרפי

 ?הבקשה את להגיש צריך מתי

 הבקשה לרישיון עסק צריכה להיות מוגשת, בעת:

 פתיחת עסק חדש 

 )חידוש רישיון ) לקראת תום תקופת הרישיון 

 שינוי שם בעלים 

 שינוי או עדכון שותפים בעסק 

 החלפת בעלות 

 שינוי פיזיים ופנימיים בעסק 

  העסקים, מהות העסקשינוי ו/או תוספת לסוגי 

 הוספת פרטיי עיסוק 

 שינוי העיסוק 

 . הגדלה או הקטנה של שטח העסק 

 .רישוי עסקיםל המחלקלניתן לפנות  מתעוררות שאלות ושיש ספק בדבר החובה, בכל מקרה שבו

 

  

https://www.nof-hagalil.muni.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D
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  תהליך רישוי העסקב השותפיםהגורמים 

 מרגע הגשת הבקשה לרישיון העסק הבקשה נשלחת לכלל הגורמים המאשרים לשם קבלת רישיון עסק.

)שהינו  בפועל, הרשות מרכזת את כלל האישורים והעמדות של גורמי הרישוי כך, שבסופו של התהליך ראש רשות הרישוי

 .בהתאם להוראות החוק מאשר את רישיון העסק ממלא מקום ראש העיר(

תברר כי בעסק בכדי להבטיח קבלת רישיון בהתאם. עסק שי העיסוקים כל על להצהיר העסק שיוןילר הבקשה מגיש על

  לכל גורמי הרישוי. להישלחלא הצהיר על כל עיסוקיו, בקשתו תדחה, אף מבלי 

 גורמי הרישוי השונים הינם :

 ועדה מקומית לתכנון ובניה( ,וטרינר , הנדסה.ית במחלקה לרישוי עסקים: תברואןבעירייה רלבנטיות מחלקות(

 רשותי

 השרים הנוגעים בדבר לתת אישור מטעמם לרישיון:  שהוסמכו על ידי גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה

 משרד הבריאות, המשטרה, משרד התמ"ת, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות.

 שירותי הכבאות. 

 היחידות הסביבתיות לאיכות הסביבה. 

 התניה של רישיון העסק באישור מוקדם של גורמים ממשלתיים אחרים  -חיקוק אחר(  )על פי גורמים אחרים

שאינם חלק מנותני האישור המצוינים לעיל. לדוגמה: קבלת רישיון עסק למוסך מותנה בקבלה מוקדמת של 

 רישיון מקצועי למוסך מטעם משרד התחבורה.

 

 

 , חוקים ותקנותטפסים

 )קישור לטפסים באתר העירייה( טפסים

 טופס הגשת בקשה לרישיון עסק

 מקדמיטופס בקשה למידע 

 משרד הבריאות –טופס בקשה למידע מקדמי 

 תצהיר כבאות

 

 חוקים ותקנות

 1968-ח"חוק רישוי עסקים התשכ

 2013-ו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"גצ

 2000-רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"אתקנות 

 (חוק הנגישות) 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 

 

  

https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1609413207.3629.pdf
https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1609412720.9562.pdf
https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1609413384.1404.pdf
https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1609413304.8052.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_033.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p214m2_001.htm
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 קבלת רישיוןלהתנאים 

 םיתנאים כללי

צו רישוי עסקים קובע לכל סוג/ מהות עסק אילו גורמי רישוי צריכים לתת את אישורם לצורך רישיון העסק. לכל אחד 

מהגורמים המאשרים ישנם תנאים ודרישות שהוא בודק את העמידה בהם. תנאים ודרישות אלו מפורטים במידע המפורסם 

 רישוי: על ידי כל גורם. לשם נוחות מצ"ב קישורים לאתרי גורמי ה

 מותנה בכך, שיש במקום הסדרי בטיחות למניעת דֵלקות, שמקוימים בו דיני הכבאות ושיש   -  כבאות והצלה

 דרכי מילוט במקרה של שֵרפה.

, חתום להגיש תצהיר, נדרשים רק בעלי רמת סיכון אש נמוכהדרו ע"י הכבאות כ, עסקים שהוג2017-החל מ

לתצהיר יצורפו התנאים הספציפיים על עמידתם בדרישות הכבאות, לצורך קבלת רישיון עסק.  במעמד עורך דין,

מסלול תצהיר ישנם סייגים ותנאים מגבילים הנכללים בלפריטי הרישוי הרישוי הרלבנטי. פריט של הכבאות ל

 .מצוינים  ומתעדכנים מעת לעת תחת צו רישוי עסקיםוהם אשר נקבעים  אך ורק ע"י הכבאות 

את התצהיר . עליו להחזיר מבקש הבקשה במעמד פתיחת הליך הרישוייימסרו להתנאים פירוט ו טופס התצהיר

החזרת  .תצהיר כבאותד את הטופס מאתר כבאות והצלה ניתן להוריאו/ו . ימים מיום קבלתו 30חתום תוך 

התצהיר חתום כנדרש היא תנאי הכרחי להנפקת רישיון עסק וכנגד עסק שלא ימסור תצהיר חתום יינקטו 

 של נותן אישור הנ"ל במעמסה  הפחתה תצהיר הכבאות היא  מטרת  כי אכיפה כעסק הפועל ללא רישיון.תהלי

 עיקר  ומטיל את מלקיים ביקורת פיזית בבית העסק  חלופה ספציפית לנותן אישור כבאותכאשר הוא משמש 

ת מביקור בעסק עמוד בכלל דרישות הכבאות, התצהיר אינו פותר את הכבאועל חותם התצהיר מל  האחריות

אך ורק  ומתייחס באות עונהכתצהיר ה   עת מתי איך ואם לבקר בבית העסק.הדאלא משאיר להם את שיקול 

לדרישות הכבאות והוא משמש כחלק יחסי מכלל הליך הרישוי כאשר על בעל העסק לעמוד בכלל דרישות ותנאי 

  ומצוין בצו רישוי עסקים. כלל גורמי  הרישוי אשר משתתפים בהליך הרישוי אשר נקבע לפריט

 מותנה בכך שבעל העסק יקיים איכות נאותה של סביבת העסק וימנע מפגעים או מטרדים.  -  הגנת הסביבה 

 מותנה בכך, שבטיחות העובדים וסביבתם הובטחה ולא נשקפת להם סכנה בעת העבודה. -  משרד העבודה 

 לרבות תנאי תברואה נאותים., מותנה בקיום תנאים המבטיחים את בריאות הציבור -  משרד הבריאות 

ולא של משרד הבריאות ולשם בדיקת עמידה ** יש לשים לב כי ישנם עסקים הטעונים אישור של תברואנית 

 בדרישות יש ליצור קשר עם מחלקת רישוי עסקים.

 חות, שימנעו פעילות מותנה בכך, שלא קיימת סכנה לשלום הציבור ושיש במקום הסדרי בטי  -  משטרה

 עבריינית או פח"ע.

 מותנה במניעת סכנה של הידבקות במחלות שמקורן בבעלי חיים, וכן מניעת זיהום המים   -  משרד החקלאות

 הדברה, בדשנים או בתרופות.בחומרי 

 כל אחד מהגורמים מעמיד דרישות הקרויות "מפרט" והן משתנות ונקבעות, בהתאם לסוג העסק הטעון רישיון.

  

https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen
https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1609413304.8052.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Pages/TreatmentProcedure.aspx
https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/Biz_license.aspx
https://www.gov.il/he/departments/general/police_business_licensing
https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx
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 עסק סוג לפי רישוי וגורמי אחידים מפרטים

 במסגרת הרפורמה בתחום רישוי עסקים, הוגדרו מפרטים אחידים ארציים לחלק מסוגי העסקים.

 האחידים מרכזים את מכלול הדרישות מהעסק ואת כל השלבים שיש לעבור, לשם קבלת רישיון.המפרטים 

בשאר סוגי העסקים, נקבע המפרט ע"י העירייה וגורמי הרישוי השונים. משרד הפנים מוסיף בהדרגה מפרטים אחידים 

 לסוגי עסקים נוספים.

 03/08/2021מעודכנים נכון לתאריך  מפרטים אחידיםלהלן  

 פריט ]קישור למפרט האחיד באתר משרד הפנים( על פי שם ומספור צהקבו

 1קבוצה 

בריאות, רוקחות, 

 קוסמטיקה

 1.1 בית מרקחת 

 1.4 א' טיפולי יופי וקוסמטיקה, פדיקור, מניקור, מכון שיזוף 

 1.4 ב' מספרה 

 1.5 ב' מעבדה לבדיקות דגימות בע"ח ומוצרים מין החי 

 1.7 מעבדת שיניים 

 1.8 חדר מתים, למעט בית חולים 

 

 2קבוצה 

 דלק ואנרגיה

 2.1 חלוקתו, מכירתו: גז' ג 

 2.1  :שינועו ,למעט שינוע בצנרת ולרבות מתקן לשינוע לחץ שלוד' גז 

 2.1ה' גז: תיקון מיכלים 

 2.2א' דלק לסוגיו: תחנת תדלוק 

 3קבוצה 

 חקלאות, בעלי חיים

 3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה 

 3.2  גידולם, אחזקתם, טיפול -לרבות ימיים: בעלי חיים ,למעט עופותא' בעלי חיים

 בהם

 3.2 ו' בעלי חיים לרבות ימיים: מספרה 

 3.4 א' חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי: ייצורם, אריזתם, אחסונם 

 3.4  מכירתם -ג חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי 

 3.5 ריזתוא' מזון לבעלי חיים: ייצורו, עיבודו, א 

 3.5 ב' מזון לבעלי חיים: אחסונו, הובלתו, או חלוקתו, מכירתו 

 3.6  '1981-כמשמעותו בתקנות מחלות בעלי חיים)פסדים( התשמ"א-עיבוד פסדיםב  

 4קבוצה 

 מזון

 24. משכרים לצריכה במקום א בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות 

 4.2 מזנון לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום, בית קפה' ב 

 4.2 הכנת מזון ומכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו' ג 

 4.5 ב' חלב גולמי: הובלתו 

 4.6 טונות ליום,  5א' מזון ומרכיביו: ייצורו ,עיבודו, אריזתו מחומרי גלם מן החי מעל ל

 טונות ליום 50החי מעל ל מחומרי גלם שאינם מן

 4.6 ג' מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם: אחסונו 

 4.6 ד' מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם: הובלתו, הפצתו או חלוקתו 

 4.7 קיוסק 'א  

 4.7 מכירתו: מרכול ללא המשך טיפול במזון לרבות משלוח  -ב' מזון לרבות משקאות

 מזון

 4.7 מכירת בשר, עופות או/ו דגים שאינם  -מכירתו" אטליז-משקאות ג' מזון לרבות

 קפואים

https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-01
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-01
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-01
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-01
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-01
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-01
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-01
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-01
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-02
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-02
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-02
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-02
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-03
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-03
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-03
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-03
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-03
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-03
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-03
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-03
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-03
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
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 4.8  פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך  -משקאות משכרים

 צריכה במקום ההגשה

 5קבוצה 

 מים ופסולת

 5.1 איסופה, הובלתה -ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים אשפה  'ב 

 5.1  ג' אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים * טיפול בפסולת לרבות

 פסולת אלקטרונית

 5.3  הובלתם במכליות –ג שפכים וקולחין 

 6קבוצה 

 מסחר ושונות

 6.1 50מקום המיועד לאחסנה ,שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר ששטחו  -אחסנה 

 מ"ר ומעלה

 6.2  מ"ר לפחות 800חנות ששטח המכירה בה הוא 

 6.4 מכבסה, ניקוי יבש שלא בבניין מגורים ולשימוש הדיירים 

 6.5  ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים ,רכיביהם: ייצור רכיבים מכשירי אלקטרוניקה

 אלקטרונים למעט הרכבתם

 6.9 א' רוכלות מזון 

 6.9 ב' רוכלות: רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו 

 6.9 ג' רוכלות: רוכלות אחרת 

 6.14 מוצרי עישון וסוגיהם מקום למכירה קמעונית  

 7קבוצה 

 עינוג ציבורי, נופש

 וספורט

 7.1 ב"אכסניה וכיו, פנסיון, בית מלון-אירוח ולינה' א 

 7.4לרבות מאכר מים אחר המשמש לשחיה ונופש,נופש בריכת שחיה : מים' א 

  7.5 ר"מ 800-מכון כושר ששטחו גדול מ 

 7.7  לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע בלא מזוןא' עינוג ציבורי: מקום 

 7.8 א' קייטנה 

 8קבוצה 

 רכב ותעבורה

 8.3 כספים, יהלומים ,תכשיטים -א' הובלה 

 8.4 ב' הסעת נוסעים: תחנה מרכזית 

 8.6 השכרתם, תיווך בהםלמעט חלקים משומשים מכירתם,  א' כלי רכב וצמ"ה 

 8.6 ב' כלי רכב צמ"ה חניון בתשלום או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו 

 8.6 ו' כלי רכב וצמ"ה ייצורם ,שיפוצם 

 8.9 א' מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה 

 8.9 ד' מוסך: תיקון תקרים 

 8.9 ו' מוסך: טיפול אחר באוטו 

 9קבוצה 

שירותי שמירה ואבטחה, 

 נשק ותחמושת

 9.1 אחסונם, תיקונם, מכירתם:כלי נשק ותחמושת '  א 

 9.1 ב' כלי נשק ותחמושת: מטווח ירי 

 10קבוצה 

תעשייה, מלאכה, כימיה 

 ומחצבים

 10.4 א' טקסטיל, דברי הלבשה: ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה עליו 

 10.4 ב' טקסטיל ,דברי הלבשה: גזירה, תפירה 

 10.5 דברי הנעלה : ייצורם 

 10.6 א' דשנים: ייצורם, עיבודם, אריזתם 

 10.7  מוגמרים: יצורם, עיבודם למעט הכנהא' חומרי גלם לבניה מוצרי בנייה 

 10.7  ב' חומרי גלם לבנייה ,מוצרי בניה מוגמרים: אחסונם, מכירתם, למעט אולם

 תצוגה ללא מלאי

 10.8 במקום ב' חומרי חיטוי או ניקוי: אחסונם שלא לצורך מכירה 

 10.9  חומרי גלם ,מוצר ,מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי תחת פרט אחרת

 בתוספת זו

 10.10  א' חומרים מסוכנים: ייצורם ,עיבודם, אריזתם, מחזורם 

https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-04
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-05
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-05
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-05
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-05
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-06
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-06
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-06
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-06
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-06
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-06
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-06
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-06
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-06
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-06
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-07
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-07
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-07
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-07
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-07
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-08
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-08
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-08
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-08
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-08
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-08
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-08
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-08
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-09
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-09
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
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 10.10 ו' חומרים מסוכנים: טיפול בפסולת חומ"ס 

 10.14  ,א' מתכת מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת: פחחות

 למעט פחחות רכב

 10.14 ד' מתכת מוצריה: ייצור שלטים 

 10.14  סחר בהםה' מתכת מוצריה : אחסונם ,מיונם , 

 10.14 ו' מתכת מוצריה :הרכבתם 

 10.16 א' עץ ומוצריו: עיבוד, ייצור, צביעה, חיסום, חיטוי 

 10.16 ב' עץ ומוצריו: ייצור רהיטים 

 10.16 ג' עץ ומוצריו: אחסונו ומכירתו 

 10.20 פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזור 

 10.21 נייר ומוצריו: ייצור 

 

 לאתר המפרטים האחידים במשרד הפנים< 

 לפירוט גורמי הרישוי הנדרשים לכל סוג עסק בצו רישוי עסקים< 

  

https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/uniform-10
https://www.gov.il/he/Departments/General/specifications
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm#med0
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 ומידע מקדמיקבלת מידע מוקדם 

  ם.נדרשיבדיקה מוקדמת של עמידה בתנאים המומלץ לבצע בטרם פתיחת עסק או עם עשיית כל שינוי בו, 

יוכל להנחות אתכם לגבי הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים, מדיניות רישוי והנחיות לרישוי עסקים צוות המחלקה 

היתר בנייה למבנה העסק, שינוי יעוד או בקשה לאשר "שימוש חורג" ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו, הצורך בהוצאת 

 על פי חוק התכנון והבנייה, פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק, הליך הוצאת רישיון עסק ועוד.

 

 . באתר בנוסף, באפשרותכם לקבל מידע מוקדם על הדרישות מהעסק

 

 מידע מקדמי

 ניתן גם לפנות לגורמי הרישוי לקבלת חוות דעת מקדמית. קבלת המידע כרוכה בתשלום אגרה.

 לשם קבלת חוות הדעת יש לציין:

 .כתובת מדויקת של העסק, מס' משלם ומספר נכס וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק .1

כגון: מספר חברה, מספרי טלפון, פקס וכד', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח מידע מלא לגבי המבקש  .2

 .ומבנה העסק

 .אך היא כלי מועיל לבירור מראש ולתכנון העסק, אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק מידע מוקדםקבלת 

 טופס בקשה למידע מקדמיל< 

 משרד הבריאות –טופס בקשה למידע מקדמי ל< 

 

 .ולתכנון העסק אך היא כלי מועיל לבירור מראש רישיון לפתוח או לנהל עסק,אינה מהווה היתר או  קבלת מידע מוקדם

  

https://www.nof-hagalil.muni.il/%D7%9E%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A9%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F/
https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1609412720.9562.pdf
https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1609413384.1404.pdf
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 נגישות

בהתאם לחוק הנגישות, לשם קבלת היתר זמני או רישיון עסק או חידוש רישיון, יש לעמוד בדרישות הנגישות 

בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו. על בעל העסק להגיש חוות דעת של מורשה נגישות 

תאם להוראות הדין על ידי מורשה מתו"ס )מבנים, תשתיות וסביבה( ומורשה נגישות השירות, אשר יבחנו בה

 .נגישות מטעם הרשות

להמציא  , בעל העסק רשאי01.04.2019ב' החל מיום 8 לחוק רישוי עסקים לפי סעיף 34בהתאם לתיקון  ,שים לב

ללא צורך בקבלת אישור של רשות  ,חוות דעת מטעם מורשה נגישות שירות ומתו"ס )מבנים תשתיות וסביבה(

 .הנגישותהרישוי בנושא 

 

 חדש בבניין עסק

 תקנות] חדש לבניין הנגישות תקנות לפי ייבדק, 1.8.2009 לאחר ניתן להקמתו שההיתר חדש ציבורי בבניין עסק

 [חדש ציבורי בניין': א פרק, 1'ח חלק, שנייה תוספת, 1970-ל"תש(, ואגרות תנאיו, להיתר בקשה) והבנייה התכנון

 

 עסק בבניין קיים

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות   תקנות הנגישות לבניין קיים קיים, ייבדק לפיעסק בבניין 

 .[2013-נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, תשע"ג

 

 

 תיק מפעל –מפעל מסוכן 

 לטיפול מפעל תיק ויחזיק יכין מסוכן מפעל בעל, 1993-תשנ"ג (מסוכנים)מפעלים  עסקים רישוי תקנותפי  על

 ולסביבה אדם לבני סכנה להוות והעלולות מפעלו תפעול אגב להתרחש העלולות ותקריות תקלות במקרי

 

  

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_865.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_022.htm#Seif3


 

 

17 

 עיריית נוף הגליל –מדיניות רישוי עסקים 

)שמספרה  כנית הכוללנית של העיר ותב .חזון מקימי העיר היה להפוך אותה לעיר מחוז שתהווה מרכז לתושבי הגליל

(, הוגדרו מטרות וכיווני פיתוח, שהינם חיזוק תפקודה של נוף הגליל כעיר מובילה, כמרכז שלטוני, כמרכז 212-0137604

ותעשיה, כמרכז של מסחר ושירותים וכמרכז תרבותי חינוכי. בנוסף, המטרה בעיר הינה לייצר פתרונות למגורים  תעסוקה

ולתעסוקה מגוונים ואיכותיים לכל קבוצות האוכלוסייה ובפרט לצעירים וכן פיתוח העיר כיעד תיירותי ייחודי, בין היתר, 

 בהסתמך על קרבתה לנצרת, ליער קשת והמרחב הכפרי.

 ., העירייה מעודדת שילוב מסחר ומגורים, תוך שמירה על איזון בין הצרכים של התושבים והעסקיםיכךלפ

 

בתי אוכל לסוגיהם, תחנות דלק, סלונים לטיפולי יופי וקוסמטיקה, מוסכים ובתי  בעיר עסקים שונים ומרובים, ביניהם 

 מוגדרים.ים בעיר מרוכזים באזורים ממכר שונים. בנוסף, קיימת תעשיה ברחבי העיר. מרכזי המסחר השונ

במקומות אלו יש להקפיד על התאמת העסק לשימושים המותרים באזור, כך חובתו של בעל וישנם בעיר אזורי תעשיה, 

העסק לבדוק את התאמת השימוש המיועד בעסק, להוראות תוכנית בניין העיר )התב"ע( וכי יתכנו מצבים, אשר בהם 

 שת "בקשה לשימוש חורג" לוועדה לתכנון ובניה.יצטרך בעל העסק לפעול להג

 

בדיקה ובירור אודות הליך זה, אמורה להיעשות בפני הוועדה לתכנון ובניה וכי אישורה של בקשה כזו כפוף להוראות הדין, 

ותקנות נוספות.  2002-כנית(, תשס"בו, תקנות התכנון והבניה ) סטיה ניכרת מת1965-חוק התכנון והבניה, תשכ"ה

 הר כי היתרים לשימוש חורג מלווים בתשלום היטל השבחה.מוב

 כאן ניתן ליצור קשר עם הועדה לתכנון ובניה

 

 בכל הנוגע לעסקים המצויים בבתי מגורים ) שבהם ישנם שימושים מעורבים( או באזורים הסמוכים לבתי מגורים )ברדיוס

מר'(, בכדי למנוע מטרדי ריח ורעש מעסקים, בקשות לרישיון של עסקים אלו כאמור יוגבלו ע"י רשות הרישוי וזאת  150של 

 כדי לצמצם ולנטרל את המטרדים ו/או המפגעים.

לפיכך, על בעלי עסקים המתעתדים להפעיל עסקים בהם מתבצעות פעולות של טיגון, צלייה, בישול וכיו"ב או שעלולים 

רום למטרד רעש, בטרם פתיחת העסק ו/או עם הגשת הבקשה לרישיון העסק מומלץ לבצע בדיקה מקדימה ברשות וכן לג

 לשקול שימוש אמצעים לנטרול ריחות או רעשים.

 העיריה תיתן מענה כמתחייב בדין וחובתו של כל בעל עסק, מיד ובסמוך לפתיחת עסקו, לפנות לעירייה בפתיחת בקשה.

 

 .107רה בעסקים ובפעילותם כגון הוצאת ציוד למרחב הציבורי, רעש ועוד, ניתן לפנות למוקד העירוני בכל בעיה הקשו

במסגרת בדיקת הפנייה ייבדק האם העסק עומד בתנאי הרישיון/ההיתר ובחוקי העזר העירוניים ובמידת הצורך יינקטו 

 .כנגדו הליכי אכיפה מינהלית או משפטית

 

 [, מדיניות רישוי עסקים נוף הגלילpdfקובץ ] למסמך מדיניות העירייה< 

  

https://nzr.bartech-net.co.il/default.aspx
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 2021- התשפ"א, מפרט אחיד רשותי עיריית נוף הגליל

 
במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של נוף הגליל )להלן "עיריית 

ם הנדרשים מבעל נוף הגליל" או "העירייה"( את ה"מפרט האחיד הרשותי" המאחד את המסמכים והתנאי
 העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי.

)להלן: "חוק רישוי  1968-המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח
"צו  )להלן: 2013-עסקים"( ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשע"ג

 רישוי עסקים"(.
הגנת למשרד ה"נותני האישור" ) –יובהר כי על כל עסק חלות גם הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים 

הסביבה, המשרד לביטחון הפנים )משטרה(, הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות 
המפורסמות באתר ממשל זמין )להלן: "המפרט האחיד  משרד הבריאות, תברואן/ית, וטרינריה( ,ופיתוח הכפר

 הארצי"( אליו מתווסף המפרט האחיד הרשותי.
 

 הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד:
"נותני האישור" )משרד הגנת הסביבה, המשרד  –על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים 

באמצעות  כיבוי(, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות(לביטחון הפנים )משטרה ו
 במקרה זה עיריית נוף הגליל. -מפרטים אחידים וחיקוק אחר וגם הדרישות של "רשות הרישוי" 

מפרט אחיד ארצי )להלן מפרטים אחידים אשר נותני האישור הנפיקו לכל פריט ופריט ומפורסמים באתר משרד 
 https://www.gov.il/he/departments/units/reform1שוי עסקים רי –הפנים 

דרישות פרטניות " ו"דרישות כלליות מעסקים" –המפרט האחיד של עיריית נוף הגליל מורכב משני חלקים 
 ".מעסקים

בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים  –בעל עסק 
 :להלן
: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל  1שלב 

-https://www.gov.il/he/departments/topics/businesרישוי עסקים  -זמין ובאתר משרד הפנים
licensing 

 בפרק "דרישות כלליות מעסקים". : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של נוף הגליל  2שלב 
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד 

 ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. 
 פרטניות מעסקים". : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של נוף הגליל בפרק "דרישות 3שלב 

באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי 
 של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.
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 : דרישות כלליות מעסקים2שלב 
 

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

 זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

  : הנחיות כלליות למבקש הרישיון. 1
סף כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים . על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנו1.1

 לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות הרשומות ומסומנות כחיקוק אחר בצו רישוי עסקים.
 ,. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי העיר ותחום שיפוטה המוניציפאלי של נוף הגליל1.2

 אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך. מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף
של נוף הגליל, מעמידה  . מובהר כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק, בתחומי השיפוט המוניציפאלי1.3

 בחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
מתאימים לפי החוק אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים  1.4

. כל המנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים . מסמך זה אינו מהווה רישיוןולפי כל דין
 הקבועים בחוק.

. במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני 1.5
יחולו על אותו עסק גם התנאים הנוספים שבמפרט האחיד, לכל אחד מאותם  ,2013-רישוי(, התשע``ג

 עיסוקים.
. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את 1.6

 גם לאחר פרסום מסמך זה ובלי קשר אליו. העסקים
עיף מסעיפי המפרט האחיד, יחול הנוסח המעודכן ביותר למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בס

 של דבר החקיקה כפי שקיים ברשומות.
 . בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק כאמור לעיל לבין האמור במסמך זה, יגברו הוראות החוק.1.7
דרישות לא תישא בכל אחריות במקרה בו הפר מבקש הרישיון את  . מובהר בזאת, כי עיריית נוף הגליל1.8

המפרט האחיד ו/או את דרישות נותני האישור או מי מהם ו/או את חוק רישוי עסקים ו/או את תקנות 
 אחרת המחייבת את מבקש הרישיון. רישוי עסקים ו/או את צו רישוי עסקים ו/או כל חיקוק ו/או תקנה

 
 איכות סביבה. 2

 . חל איסור על הוצאת רמקולים והשמעת מוזיקה וכריזה מחוץ לכותלי העסק. 2.1
)להלן יקרא:  1961 –. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 2.2

עים , תקנות למניעת מפג1990-"חוק מניעת מפגעים"(, בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן
אשר מעודכן מעת לעת,  2001 –וחוק עזר לנוף הגליל )מניעת רעש(, התשס"א  1992 –)מניעת רעש(, תשנ"ג 

כתוצאה מפעילות עסקים אש בהן מתקיימות פעילות כגון מערכות קירור אוורור, ומיזוג הפעלת מנועים 
 השמעת מוסיקה וכדומה. ,גנרטורים

ורם ליצירת רעש בלתי סביר, מחובתו של בעל העסק להגיש למחוז . במידה ונמצא על ידי מדידות שהעסק ג2.3
חוות דעת  הצפון להגנת הסביבה )להלן:" מחוז הצפון להגנת הסביבה"( ולמחלקת רישוי עסקים נוף הגליל

אקוסטית שתוכן על ידי יועץ אקוסטי ובה המלצות להקטנת עוצמת הרעש. בעל העסק יימלא ויישם את 
 .מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה ורה לאחר שאושרה על ידיהמלצות חוות הדעת האמ

. עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת 2.4
)להלן  2001 –הסביבה, וכאמור בחוק עזר לנוף הגליל )מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(, התשס"א 

אחרת הקשורה  ניעת מפגעים וסילוקים, פינוי פסולת ושמירת הסדר והניקיון" וכל חקיקהיקרא : "חוק מ
 שלא צוינה כאן ומתקיימת בבית העסק כתוצאה מפעילות עסקו.(

. במידה ומצאה הרשות שעסק גורם ליצירת ריח בלתי סביר, מחובתו של בעל העסק לנקוט אמצעים, לרבות 2.5
רישוי עסקים ומחלקת  הגנת הסביבה, מחלקת למחלקת ולהמציא חעוצמת הריהתקנת מתקנים להקטנת 

 עירוני את המסמכים והאישורים על הפעולות שננקטו להקטנת עוצמת הריח.הפיקוח ה
. במידה ויתברר כי הריח הבלתי סביר מפעילות העסק עדיין ממשיך למרות נקיטת הפעולות ע"י בעל העסק 2.6

תכנית של המשרד להגנת הסביבה לעיל, יגיש בעל העסק למחוז הצפון  2.5להקטנת עוצמתו כאמור בפסקה 
טנת עוצמת הריח להפחתת עוצמת הריח, אשר תכלול אפיון מוקדי הריח והמלצות להתקנת מתקנים להק

מחוז במוקדים אלו. בעל העסק יישם לאלתר את המלצות חוות הדעת לאחר שזאת נבחנה ואושרה על ידי ה
 . יש לצרף העתק מהבקשה למחלקת רישוי עסקים נוף הגליל.צפון של המשרד להגנת הסביבה
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סביבה בעניין הפריט . בעת הגשת בקשה לרישיון עסק, במידה ולא פורסם מפרט אחיד של המשרד להגנת ה2.7
הפריטי העיסוק שאותם מציין מבקש הבקשה לרישיון עסק או על פי שיקול דעתה של מחלקת רישוי או 

עסקים נוף הגליל ימלא ויגיש בעל העסק למחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה ולמחלקה ולרישוי עסקים, 
 "שאלון השלכות סביבתיות". מסמך המצוי במחלקת רישוי עסקים

יידרשו למלא ולהגיש גם  -קבע על ידי מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה י. סוגי עסקים מסוימים, כפי שי2.8
 סמך המצוי וזמין במחלקת רישוי עסקים נוף הגליל."פרשה טכנית" מ

 
 . מים ושפכים3

 מכשירים למניעת זרימה חוזרת )מז"ח(  3.1
, 1992 -נת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(, התשנ"ב תקנות בריאות העם )התק-. כל עסק, כהגדרתו ב3.1.1

למעט עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות, יתקין, באמצעות מתקין מוסמך, 
מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה )להלן מז"ח(, בקטע הצינור שבו מקבל העסק 

 ר בתקנות..מי נעם, כאמו -את המים שלו מתאגיד המים העירוני 
 . בעל העסק ישלח למי נעם ולמחלקה לרישוי עסקים עותק מאישור ההתקנה של המז"ח. 3.1.2
 -. בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך3.1.3

 כהגדרתו בתקנות האמורות. 
. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו למי נעם ולמחלקה לרישוי עסקים ובמקביל 3.1.4

 שנים לפחות.  3-יישמרו בעסק ל
  . בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.3.1.5
שנמצאו בדוח . במידה וימצא במהלך סיור מז"ח בלתי תקין או שבעל העסק לא תקן את הליקויים 3.1.6

ימים מיום הסיור ולהמציא אישור של מתקין  7השנתי, יידרש בעל העסק לתקן את כל הלקויים תוך 
 מוסמך בדבר תקינות המז"ח.

לעיל )על  3.1. במידה ובעל העסק לא יתקן את הליקויים או לא יבצע אחד או יותר מהאמור בסעיף 3.1.7
אספקת המים לעסק ולנתקו מרשת המים  כל תתי סעיפיו(, רשאי תאגיד המים להפסיק את

העירונית, וזאת בהתאם להוראות התקנות, עד לביצוע האמור לעיל. וכמו כן רשאית מחלקת רישוי 
עסקים לפעול לביטול רישיון העסק במידה וימצא כי הוא לא עומד בתנאים אשר נדרש אליהם בעניין 

 המז"ח.
ן, יגיש בעל עסק אישור מאת מתקין מוסמך ילפי העניבעת הגשת בקשה לרישיון עסק או חידושו,  3.1.8

 בדבר קיום מז"ח בעסק ובדיקתו בהתאם לתקנות המזחים.

 שפכים 3.2
. איכות השפכים ביציאה מעסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים )שפכים שאינם 3.2.1

המוזרמים למערכת הביוב(, כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים -סניטריים(, תעמוד בכל האמור ב
 .2001ובכל התנאים ע"י חוק עזר לנוף הגליל שמירה על איכות הסביבה תשס"א  .2014 –תשע"ד 

. עסק המשתייך לאחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב 3.2.2
ת ניטור למפעלים עפ"י ייכנס לתוכני ,2014 –)שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד 

 שיקול דעתו המקצועי של העירייה ותאגיד המים מי נעם.
יתקין על חשבונו שוחת דיגום במקום  3.2.2. בעל עסק, של עסק השייך לרשימה המופיעה להלן בסעיף 3.2.3

 שיקבע על ידי תאגיד מי נעם, מחלקת הגנת הסביבה של הרשות ומחלקת רישוי עסקים.
, יאפשר למי נעם לבצע דיגום בכל עת ויממן את עלות הדיגומים 3.2.3מור בסעיף . בעל עסק כא3.2.4

מי נעם, בהתאם לתעריפים שנקבעו ב"כללי תאגידי  -שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני
, על כל 2009-מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, תשע"א

 יימים עדכונים בחקיקה כזאת או אחרת אז על פי התיקון האחרון בחקיקה.במידה וק .תיקוניהם
. בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב 3.2.5

העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 
ווח בעל העסק למי נעם באופן מידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות , יד2014 –הביוב(, תשע"ד 

 תאגיד מי נעם והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.
. בעל עסק יודיע לתאגיד מי נעם, מחלקת הגנת הסביבה העירונית ולמחלקה לרישוי עסקים על כל 3.2.6

על תדירות ומיקום הדיגום, שינוי צפוי בתהליכי הייצור, העלול להשפיע על איכות השפכים או 
 חודשים מראש. 3הנדרשים בחוק, 

 . יובהר כי כל האמור כאן, אינו בא לגרוע מחובות העסק לפי התקנות הנ"ל, כנוסחן מעת לעת"3.2.7
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לחץ המים המסופק לך על ידי תאגיד המים מי נעם עומד בדרישות המחייבות לעניין  –. לידיעת בעל העסק 3.3 
מקרים מסוימים בהם לחץ המים אינו מספיק כדי לעמוד בדרישות ספיקות המים של זה. על אף זאת, ב

שירותי הכבאות, באחריות בעל העסק לבצע בעצמו ועל חשבונו את כל הנדרש כדי למלא אחר דרישות 
 הכבאות בעניין זה.

 
 פסולת -תברואה. 4

להגנת הסביבה בעניין הוצאת ופינו . בעל עסק מחויב לפעול בהתאם לחוק/תקנות וצווים ששל המשרד 4.1
שמירת איכות  וכן בהתאם לחוק עזר לנוף הגליל 1993-בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"ג אשפה,

 בפרקים העוסקים בנדון. 2001 –הסביבה התשס"א
בונו, . בעל העסק ישליך את הפסולת הבסיסית הנוצרת בעסקו למכלי אצירת פסולת, שנרכשו על ידו ועל חש4.2

או אשר סופקו לו על ידי העירייה במספר ובנפח כפי שייקבע על ידי העירייה ויאושר על ידי מנהל אגף שפ"ע 
 .ויאחסנם במקום שנקבע על ידי העירייה

תפונה על ידי העירייה ואילו יתרת הפסולת  6.2. הפסולת הבסיסית ממכלי אצירת הפסולת המוזכרים בסעיף 4.3
פעל(, תפונה ע"י בעל העסק ועל חשבונו, ע"פ הקבוע בחוק הוצאת אשפה. גם סוג הנוצרת בעסק )פסולת מ

במיכל אצירת  כל פסולת אחרת אשר לא תאושר להשלכה ,הפסולת עצמה תקבע ע"י העירייה ואגף שפ"ע
 גם יגזרו סנקציות בהתאם למי שמפר הנחיה זו. תהיה אסורה בהחלט ומכן פסולת

 פסולת לכלובי קרטון או למכלים אחרים המיועדים לפסולת ברת מחזור. חל איסור מוחלט על שפיכת 4.3.1
פסולת מפעל המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק, כמו שמן משומש, פסולת רפואית, פסולת  .4.4

אריזות או כל פסולת המיועדת וניתנת למחזור וכדומה, בסמכות בעלי  ,תעשייתית המכיל חומרים מסוכנים
 לפנות פסולת זאת על פי הנדרש בחוק בעצמם ועל חשבונם. ו מי מטעמםהמפעלים א

ליחידה להגנת הסביבה ויוצגו  . קבלות ואישורים על פינוי הפסולת יישמרו בעסק למשך שלוש שנים4.4.1
 אגף שפ"ע בעירייה, על פי דרישה.ול

כו או מיעודים להשלכה, לרבות חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למחזור, שהושל -פסולת למחזור  .4.5
נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטקסטיל, תפונה על ידי בעל העסק למכלי אצירה ייעודיים/מתקני מחזור 
שהוצבו על ידי העירייה או למכלי אצירה ייעודיים/מתקני מחזור שיירכשו על ידי בעל העסק, לכל סוג 

ומחלקת הגנת  הכול על פי החלטת מנהל אגף שפ"ע –ק פסולת, והפינוי יהיה באחריות ועל חשבון בעל העס
 הסביבה העירונית.

. בעל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, יקפל את הקרטונים וישליך את הקרטונים כאשר 4.5.1
ל"קרטוניה" שתוצב על ידי העירייה או בעל העסק על בעל  הם מקופלים בצורה שטוחה וקשורים

בעסקו יש פסולת מסוג קרטונים במטרה לבדוק מי אמון על נושא הקרטוניה העסק חובה להודיע כי 
ובאילו שעות וימים שי פינוי. העירייה תקבע את השעות וימי הפינוי של אותם "קרטוניות", זאת 

במקרה  .למעט עסקים שחויבו ע"י העירייה, בהתאם לשיקול דעתה, ברכישת והפעלת מכבש קרטון,
 על ידי ועל חשבון בעל העסק באמצעות קבלן מאושר על פי דין. זה, פסולת הקרטון תפונה

את  . בעל העסק יעביר לאגף שפ"ע בעירייה, למחלקת הגנת הסביבה העירונית, מחלקת פיקוח עירוני4.5.2
חוזה ההתקשרות עם קבלן מאושר לפינוי וטיפול בקרטון, ישמור למשך שלוש שנים את אישורי 

 ציגי העירייה לביקורת על פי דרישה.הפינוי של הפסולת ויציגם לנ
פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל  .4.6

 לטיפול בסוג פסולת זה.
בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מחזור שונה מן המפורט בפרק  .4.7

 .הוראות הדיןזה, יחולו 
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  אחסון טיפול והגשה של מזון תנאי וטרינריה/תברואן/ית רשותי. ,עיבוד עסק אשר יש בו. 5
 1983 –. בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג 5.1

ובכל החוקים תקנות  תקנות, הוראות ונהלים אחרים של משרד הבריאות בנוגע למזון ,ובכל חוקים
 העוסקות בתוצאי פסולת מיצור מזון.

 ביצים, חלב ומוצריו )לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה(: ,. עסק אשר יש בו עיסוק בבשר, עופות, דגים5.2
ם, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון בשר לעניין סעיף זה: בשר עופות, דגים ובקר או חלקים מה

 או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
. בעל עסק לא יכניס לעסקו בשר, אשר תעודת המשלוח של הבשר לא אושרה באופן מקוון על ידי 5.2.1

 משרד הבריאות.
ל עוד הבשר, עופות, דגים, ביצים וחלב . בעל עסק ישמור תעודת משלוח זו או העתק שלה בעסק, כ5.2.2

 6ומוצריו נמצאים בעסק. במידה ואלו לא נמצאים בעסק יש לשמור את תעודת המשלוח למשך 
 על פי דרישה חודשים. התעודות יוצגו לביקורת

ביצים וחלב ומוצריו רק מעסק שהוא בעל רישיון עסק ורישיון  ,. בעל עסק ירכוש בשר, עופות, דגים5.2.3
 של משרד הבריאות.יצרן 

. בעל העסק יחזיק בעסקו מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל מוצרי 5.2.4
הבשר, עופות, דגים, ביצים וחלב ומוצריו וירקות הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון. כאשר 

זה על פי חיקוק, ו אסורה האחסה משותפת לכלל הפריטים חייבת להיות הפרדה מוחלטת לכל מוצר
 תקנות ותנאים אשר פרסם נותן האישור משרד הבריאות. 

חלב ומוצריו אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של  ,עופות, דגים, ביצים ,. כל מוצרי הבשר5.2.5
 לשיווקם ולמכירתם. היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר

/דגים ועופות בתוך שקיות אטומות וסגורות, ישמור את השקיות בעסק, . בעל עסק יאסוף פסולת בשר5.2.6
בקירור, ויפנה את השקיות לאתר מורשה או למיכל אצירה, בתדירות כפי שתורה לו העירייה. בעניין 

 כמויות ופינוי יש לפנות לאגף שפ"ע.
החזיק או למכור או מבקש הרישיון לא יקבל, לא יחזיק, לא ימכור, לא יכניס ולא ירשה לאחר ל 5.2.7

עופות, דגים, ביצים וחלב ומוצריו לעסק, שלא עבר בדיקת משנה אצל תברואן/ית  ,להכניס בשר
 הרשות והווטרינר הרשותי או מי שהוסמך מטעמו וקבל חותמת שהבשר "נבדק והותר". 

השמדה כאמור ביצים וחלב ומוצריו.  דגים ,.מבקש הרישיון לא ישווק ולא ישמיד בעצמו בשר, עופות5.2.8
 תיעשה על ידי הווטרינר העירוני בלבד.

מקום הכנת בשר בעסק יהיה סגור עם דלתות וחלונות מרושתים למניעת חדירת מכרסמים, עופות  5.2.9
 ובעלי חיים אחרים.

 אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי מזון שהתאריך האחרון לשיווקם פג.  5.3
עסק חדש במחלקת רישוי עסקים על בעל העסק לצרף תפריט מורחב של כל המזון בזמן פתיחת הליך רישום   5.4

מציע בעסקו, ולפרט במסמך את כל התהליכים שהו מבצע לצורך הכנת אותו מזון. תהליכי הכנת  אשהו
 המזון והציוד שנדרש לכך.
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 התנהלות כללית של עסקים. 6
 . הוצאת ואחסון סחורה מחוץ לעסק6.1

סחורה מחוץ לכותלי העסק תאושר אך ורק באזורים שהוגדרו על ידי העירייה, במועדים . הוצאת 6.1.1
ובהגבלות שהוגדרו על ידה ואושרו על ידי ראש העיר בלבד, והכל בכפוף להוראות חוק עזר עירוני 

 מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון. 2001-שמירה על איכות סביבה תשס"א 

 פריקה וטעינה. 6.2
למחרת  06:00-ל 22:00פריקה וטעינה תתבצע באופן שלא תגרום לרעש באזור מגורים, בין השעות . 6.2.1

 וכמפורט בחוק למניעת מפגעים ובתקנות מכוחו.

 שילוט . 6.3
 לכך למחלקת קידום, רישוי עסקים בעל העסק לא יציב שלט אלא אם כן הגיש בקשה מסודרת .6.3.1

 וקיבל את אישורה לבקשה  ושילוט
-שמירה על איכות הסביבה תשס"א . בעל עסק יעמוד בכל הדרישות המופיעות בחוק עזר לנוף הגליל6.3.2

 לרבות: 2020-והתשפ"א  2019ובחוק עזר עירוני לנוף הגליל בעניין שילוט התשע"ט  2001
בעל עסק לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם שלט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסמו ולא יגרום  (1)

או מי מטעמו שהוסמך על  פרסומם בתחום העיריה, אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש הרשותל
 פי חוק ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששילם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת לחוק העזר האמור.

וועדת השילוט )להלן וועדת  ,לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלא אם כן התיר ראש העיריה (2)
 גת שלט נוסף לעסק.שילוט(הצ

או מי  שלט של עסק יוצג בחזית המבנה שבו מתנהל העסק בלבד, אלא אם כן התיר ראש העיריה (3)
 או וועדת השילוט)להלן וועדת שילוט( הצגתו במקום אחר ,מטעמו

אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק, אלא אם כן התיר ראש העיריה או  (4)
 לוט אחרת.וועדת השי

בעל עסק לא יציג שלט אלא אם כן הוא כתוב בעברית ואם הוא כתוב גם בשפה נוספת, ייווסף לו  (5)
 תרגום בעברית.

 . הוצאת שולחנות וכסאות לשטח ציבורי או לשטח שיש בו זיקת מעבר לציבור.6.4
היושבים בבית  פיצוציה המשרת לקוחות-. בעל עסק של בית אוכל/מסעדה/בית קפה/קיוסק/מרכול6.4.1

 העסק, יציב כיסאות ושולחנות מחוץ לעסק רק לאחר שהגיש לעירייה/ מחלקת רישוי עסקים
צרף את כל המסמכים והסקיצות  ,"בקשה לאישור להצבת כיסאות ושולחנות מחוץ לעסק"

הנדרשים, חתם על ההצהרה וההתחייבות המצורפת לבקשה זאת, שילם את האגרה שבסכום שנקבע 
אישור מאת העירייה ועל פי הסעיפים הנוגעים לדבר בחוק עזר עירוני נוף הגליל שמירת בחוק וקבל 

 2001-איכות הסביבה תשס"א
 אך לא רק. - בעל עסק יעמוד בכל תנאי האישור לרבות .6.4.2
 . לעסק יש רישיון עסק או היתר זמני או נמצא בהליך רישוי תקין.6.4.3
ו על ידי העירייה גם שמשיות, אדניות וכדומה( יוצבו בחזית העסק השולחנות והכיסאות )ואם אושר .6.4.4

 לא יקובעו ויוכנסו לעסק בתום פעילותו. ,בלבד
 מטר. 1.5-. רוחב המדרכה הנותרת להולכי רגל לא יפחת מ6.4.5

  . בעל העסק יחזיק את השטח הציבורי שבחזית עסקו )עד לקצה המדרכה(, נקי בכל עת.6.5
 
 רוכלות . 7

אשר  לא תותר רוכלות ברחבי העיר. אלא במקומות ובמקרים חריגים שהוגדרו במסמך מדיניות רוכלות. 7.1
 2021-פורסם אושר על ידי מועצת הראשות וראש הרשות. מסמך מדיניות רוכלות התשפ"א  ,הופק

בד, בכפוף . בחגים ומועדים ו/או אירועים אחרים שהעירייה תחליט עליהם יותרו דוכנים לאותו האירוע בל7.2
 לקבלת רישיון עסק ועמידה בתנאים שבו.

  
 נגישות. 8

. מבקש רישיון שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 8.1
 לחוק האמור. 1, יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה`1998 –התשנ"ח 

ב` אישור מורשה נגישות שירות 8לקת רישוי עסקים טופס חוות דעת . מבקש הרישיון יגיש לאישור מח8.2
 ומתו"ס אשר הוכנה על ידי מורשה נגישות.

 . כל האמור לעיל יתבצע בכפוף להנחיות ולטפסים המופיעים באתר העירייה.8.3
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 של עסקים/ הקמת רעש מבתי עסק/ מכירת אלכוהול שעות פתיחה וסגירה .9
או   חזית מסחרית מ מטרים או כחלק  100קרבה לבתי מגורים עד  עם מגורים עסקים הנמצאים באזורי. 9.1

כגון  ופעילותם עלולה לגרום לאי נעימות באזורים המתירים שימושים מעורבים קרי מסחר ומגורים יחד 
 /ריח/פסולתרעשי דטרפגעים וממל להבדיל עלולים וגורמים  או  חשיפה למוצרים הקשורים בחדרי מיטות

ובימי מנוחה יהיו  17:00. בערב יום מנוחה יפעלו עסקים אלה עד לשעה 22:00 - 07:00ין השעות יפעלו ב
  סגורים.

המוגדר כאזור ,או באזור  לא תותר השמעת מוסיקה מחוץ לבית עסק הנמצא באזור מגורים או בסמוך לו. 9.2
 בכל שעות היממה.המתיר שימושים מעורבים קרי מסחר ומגורים יחדיו 

הרשות תהיה רשאית לדרוש מעסקים לנקוט באמצעים להפחתה ומניעה של רעש במידת הצורך ועל פי . 9.3
 שיקול דעתה. כאשר אמצעים אלו יהיו כתנאי מחייב ברישיון עסק.

עסקים אשר מוכרים אלכוהול ונמצאים בסמיכות לבנייני מגורים או במבנים עם חזית מסחרית יפעלו עד . 9.4
 23:00השעה 

לשימושים  ומוגדר על פי היתר  כאזור המיועד נמצאים באזור המיועד עסקים אשראיסור מוחלט ל חל . 9.5
כחלק מבניין בעל חזית מסחרית או עסקים אשר  או עסקים הנמצאים  יחדיו מעורבים קרי מסחר ומגורים

לי להגיש מבניין מגורים או ממוסדות חינוך פורמלי ובלתי פורמ לערך מטרים  100בקרבה של כנמצאים 
ובכך לפעול תחת פריטי רישוי   לאפשר ישיבה ללקוחות אשר רכשו אלכוהול מכל סוג שהו /ואלכוהול או

 במידה והם מעוניינים להגיש אלכוהול כחלק מעיסוקם. 7.9ב' 4.2א' 4.2 4.8הבאים: 
 

מטרתה  באותם אזוריםכאלו ולאפשר ישיבה ושתיה של  משכרים אותקלאסור הגשה של מש החלטה        
על אותם תושבים אשר מתגוררים מעל לאותם עסקים או בסמיכון ולקיים את מטרות חוק רישוי  לשמור

מפני מפגעים  ועל איכות חייהם של אותם תושביםשמירה על שלום הציבור  )א( 1עסקים על פי סעיף 
ל האירועים מיפו את סך כלאחר שברשות  ומטרדי רעש שנלווים כתוצאה מגילופין . החלטה התקבלה 

נמצא כי יש וטרה המקומית ששל תחנת המ 100אירועי  שנפתחו במוקד העירוני ובמקביל  בוצע מיפוי
של תושבים אשר מדווחים על מפגעי ומטרדי רעש ,הטרדות, אירועי  אשר חוזרות על עצמן  תלונות מרובות

אשר נגמרים כתוצאה מאותם לקוחות אשר יושבים ושותים עד למצב של  קטטות ואלימות ואירועי סד"צ
יתר  קולנייםלהיות  , ותאלימב ת אותם לקוחות להתנהגשכרות  מובילה א. אותה בכל שעות היממה ןשכרו

וכד'.  להציק ולהעיר לעוברים ושבים , , לבצע מעשי ונדליזםללכלך ולבצע את צרכיהם ברחוב , על המידה 
ולכן כרשות  בעיקר מטרות חוק רישוי עסקים  יםישירות באיכות חייהם של התושבים ופוגע יםעפוג כל אלו

הרישוי אשר מחויבת לאכוף את החוק ולשמור על מטרות החוק הוחלט להגביל עיסוק הנ"ל באותם אזורים 
  בלבד.

 https://www.nevo.co.il/law_html/law01/294_001.htm להלן הגדרה חוקית לאלכוהול:
 אירועים המוניים תחת כיפת השמים .10

הגדרה: אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של עינוג ציבורי בו נאסף קהל רב במקום שלא . 10.1
 יועד לכך לתקופה קצרה בכל מספר של משתתפים.

האישור לאירוע המוני: כיבוי אש, משטרה, משרד הבריאות )במידה וקיימים דוכני מזון(, קב"ט נותני . 10.2
 המועצה ורשות הרישוי.

טופס בקשה להפעלת דוכן מזון, מכירת מזון תותר למחזיקי  באירועים בהם קיימים דוכני מזון, יש להגיש. 10.3
 רישיון עסק / רישיון יצרן תקף. 

 אגף הביטחון, קב"ט העירייה או מי מטעמו. הרישום נעשה דרך. 10.4
 באירועים בהם ימכרו משקאות משכרים, יש להגיש בקשה להגשת משקאות משכרים לאישור המשטרה.. 10.5
 ה(. 7.7איש או יותר )פריט רישוי  500 -חובת הוצאת רישיון עסק חלה על אירועים המוניים שנועדו ל . 10.6

איש, מאידך האחראים  500ון עסק לאירועים בהם משתתפים פחות מ אין דרישה להוצאת רישי. 10.6.1
 חייבים לקבל את אישור משטרת ישראל וגורמי החירום.

אין דרישה להוצאת רישיון עסק לאירועים דוגמת הפגנות, עצרות זיכרון, אירועים חינוכיים . 10.6.2
הנערכים על ידי בתי ספר ומוסדות חינוך ובתי כנסת, גופים בעלי אופי קהילתי וכו', וזאת מבלי 
לגרוע מחובתם לקבל את אישורי המשטרה, רשות הכבאות וההצלה, או כל גורם אחר הנדרש על פי 

 דין.
שתנחה את הפונים  הסדרת הוצאת רישיון עסק לקיום אירוע המוני תעשה על ידי מחלקת רישוי עסקים. 10.7

בהגשת המסמכים הדרושים. וזאת לאחר שהם ביצעו הרשמה מול קב"ט העירייה הסדירו תשלום אגרה 
 ובוצע בדיקת אכלוס מקדימה של קב"ט העירייה. 

 ימים לפני מועד האירוע. 45גיש למחלקת רישוי עסקים עד בקשה לאישור אירוע המוני יש לה. 10.8

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/294_001.htm


 

 

25 

חובה לצרף אישור יועץ בטיחות, קונסטרוקטור יועץ חשמל, מהנדס תנועה לכל אירוע אשר מתקיים תחת . 10.9
 כיפת השמיים 

 
 קייטנות. 11

קייטנה היא עסק , 1990-וחוק הקייטנות )רישוי ופיקוח( התש"ן 1968-על פי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח. 11.1
א(. אי לכך לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו אישור ממשרד החינוך ורישיון 7.8טעון רישוי )פריט 

 עסק מהרשות המקומית.
יום  30ולא פחות מ. יום מראש 45לפחות בקשה לפתיחת קייטנה יש להגיש במחלקת רישוי עסקים . 11.2

הוא אך ורק למשך תקופת פעילות הקיינה קף הרישיון . תומהמועד המתוכנן ליום פתיחת הקייטנה
  ומתחדש כל שנה.

 גורמי הרישוי לקייטנה הם:. 11.3
 הנותן את דעתו על התכנים של הקייטנה והבטיחות. -משרד החינוך 

 שבודק את תנאי התברואה ותנאים נוספים. –משרד הבריאות 
 בודקים את נושא בטיחות אש. -מכבי אש

 בודקים את המבנה עצמו שבו תתנהל הפעילות - הוועדת תכנון ובני
האחראי לביקורת בטיחות, הדרכת בטיחות לכל המדריכים ומנהל הקייטנה  -קב"ט מוסדות חינוך 
 ומתן אישור בטיחות.

קייטנה הפטורה מרישיון )כגון: קייטנות של המרכז הקהילתי, תנועות נוער וכו'( כמפורט בתקנות . 11.4
  מחויבת באישור משרד החינוך. 2011 -הקייטנות התשע"ב
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 : דרישות פרטניות מעסקים )להלן: "הדרישות הפרטניות"(:3שלב 
 

מחובתו של בעל העסק לקיים את מלא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק 
חלק בלתי נפרד ומחייב להלן. יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן  –הדרישות הפרטניות 

מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו 
המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים". וכל דרישה אחרת אשר קיימת בחיקוק אחר הקשור באותו עיסוק 

 של בית העסק.
ורישוי עסקים ממליצה להשתמש בחוות דעת מקדימות של נותני  קידום ככל עיריית נוף הגליל בכלל ומחלקת

האישור טרם ביצוע הליכים ופעולות הכרוכות בהוצאות כספיות לצורכי הקמה של עסקים חדשים או שינויים 
חוות דעת מקדימה  ,כאלו ואחרים בעסקים קיימים. כל נותן אישור באשר הוא רשאי לתת חוות דעת מקדמית

 ה כפי שנקבע ומשתנה בהתאם על פי חוק.כרוכה בתשלום אגר
 

יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל 
 כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק

בין תב"עות עות החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים "בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התב
על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תוכנית בניין עיר והתאמת  שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד.

חוק  הבנייה והשימוש להיתר הבניה בכל התנגשות בין מסמך הנ"ל לבין חוקי תכנון ובניה והוראות התבעו"ת
 תכנון ובניה יגבר.

"מדיניות תכנונית  -ל שהן תחת העמודות "דרישות מקצועיות" ויובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כ
של הרשות" שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק 
הרלבנטיים לעסקו )לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים(, בכל האמור בפרק 

 " ובכל האמור במפרט הארצי הרלבנטי לאותו פריט עיסוק"דרישות כלליות מעסקים
 

 הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתב"ע(:

 מבנה המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים 

 מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה. – מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחרמבנה הכולל  – מגורים משולב מסחר 

 כהגדרתם בתב"ע -כביש ראשי  

  ציפורית. תעשייהג' ופארק  ,ב' ,א' –אזור תעשייה ומלאכה 

  ומסחר יחדיו. תעשייהאזור משולב 

 כהגדרתם בתב"ע. – שטחים חקלאיים 

 
 מצורף קישור למפה מצבית תצ"א של נוף הגליל עם סימון ייעודי קרקע

https://metrogis.metropolinet.co.il/GMSC/Public/GMSC_NZIL/NZIL_Community#06b08
1516/469e7d6060a0a/736355/23-9901-4ad2-be90-f78 

 
מחובתו של מבקש הרישיון לקיים את מלא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות 

חיקוק אחר הרלבנטי לפריט העיסוק ולא  ,צו רישוי עסקים ,תקנות רישוי עסקים ,בחוק רישוי עסקים
של מסמך הנ"ל ועפ"י  2על פי הדרישות הכלליות אשר מפורטות בפרק  ,מפורט לגביו בצו או בתקנות

 שמפורטות ומסודרות בטבלה מטה. הדרישות הפרטניות
 

 מעסקים" המצורפות ומסודרות בטבלה לפי קבוצות ופרטי רישוי טעונים. פרטניות "דרישותלהלן 
 
 
 

https://metrogis.metropolinet.co.il/GMSC/Public/GMSC_NZIL/NZIL_Community#06b08f78-be90-4ad2-9901-69e7d6060a0a/736355/231516/4
https://metrogis.metropolinet.co.il/GMSC/Public/GMSC_NZIL/NZIL_Community#06b08f78-be90-4ad2-9901-69e7d6060a0a/736355/231516/4


 

 
מדיניות תכנונית של  פרטניותדרישות מקצועיות  אור העסק הטעוןית פריט

 הרשות
  בית מרקחת 1.1

 
 

 מפרט אחיד ארצי. קיים
בעסק מיכל סגור  על בעל העסק להחזיק

תרופות של תושבי העיר אשר פג  לקליטת
תרופות פגי תוקף  תוקפן. בעל העסק יחזיר

לספק/יצרן או  ופסולת חומרים מסוכנים,
לאתר  מורשה יפנה אותם באמצעות קבלן

על פי חוק בהתאם לתקנות רישוי מאושר 
(, סילוק פסולת חומרים מסוכניםעסקים )

. בעל העסק ישמור את 1990 –התשנ"א 
אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה 

 בעסק למשך שנתיים לפחות.
 

בכל מקום בו מותר מסחר 
ונאי בתוכניות. ולא קמע

באזורים המיועדים 
למגורים בלבד. או 
אזורים המיועדים 

 לתעשייה בלבד.

 -תמרוקים  א 1.2
 ייצורם

בעל העסק יקיים את כל הדרישות בנושא 
מניעת ריח, פינוי פסולת וטיפול בשפכים 

פרק "דרישות  של 2,3,4המופיעות בסעיפים
 כלליות מעסקים".

למערכת הביוב שפך של תמרוקים לא יועבר 
או לכל מקום אשר לא  או הניקוז העירונית.

 יועד לשפכים.
תכשירים שפג תוקפם יטופלו על פי האמור 

בתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים 
(ועל פי המדיניות של  1990-מסוכנים התשנ"א

מעת  המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו
 לעת

 בעל העסק יחויב למלא פרשה טכנית אשר
מפרטת את כלל תהליכי היצור והחומרים 

 שבהם הוא משתמש.
 

 ב`, ,מותר באזורי תעשייה
 תעשייהג` ופארק 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

בתנאי   הגנת הסביבה,
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
 ה.ילתעשי

 -תמרוקים  ב 1.2
שמירתם  -אחסונם 

שלא במסגרת 
ושלא  תהליך ייצור,

לצורך מכירה 
 קמעונית במקום

בעל העסק יקיים את כל הדרישות בנושא 
מניעת ריח, פינוי פסולת וטיפול בשפכים 

פרק "דרישות  של 2,3,4המופיעות בסעיפים
 כלליות מעסקים".

שפך של תמרוקים לא יועבר למערכת הביוב 
או לכל מקום אשר לא , או הניקוז העירונית

 יועד לשפכים.

ב`  ,י תעשייהמותר באזור
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
 .תעשייהל
 

תכשירים, כהגדרתם  א 1.3
בפקודת הרוקחים, 

 -וציוד רפואי 
ייצורם, למעט 

 הרכבת ציוד רפואי

למערכת שפך של תכשירים נוזליים לא יתנקז 
שפך של  הביוב או הניקוז הציבורית.

תכשירים, תכשירים ותכשירים שפג תוקפם, 
יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים 
-)סילוק פסולת חומרים מסוכנים( התשנ"א

ועל פי המדיניות של המשרד להגנת  1990
מעת לעת על בעל  הסביבה, כפי שיעודכנו

 העסק למלא פרשה טכנית אשר מפרטת את
כלל תהליכי היצור והחומרים שבהם הוא 

 משתמש.
 

ב`  ,תעשייה ימותר באזור
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
 .תעשייהל
 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_018.htm


 

28 

מדיניות תכנונית של  פרטניותדרישות מקצועיות  אור העסק הטעוןית פריט
 הרשות

תכשירים, כהגדרתם  ב 3 .1
בפקודת הרוקחים, 

 -וציוד רפואי 
לצורך אחסונם שלא 

מכירה קמעונית 
 במקום

 
 

פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול 
אטומים ומנוקזים לבור עיוור ובאופן שאינו 

מאפשר ניקוז למערכת הביוב או הניקוז 
 הציבורית.

בעל העסק יחזיק בהיתר רעלים במידה -
ונדרש לכך בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר 

 .הרעלים
שפג שפך של תכשירים, תכשירים וציוד 

בתקנות רישוי  תוקפו יטופלו על פי האמור
סילוק פסולת חומרים ( עסקים

ועל פי המדיניות של  1990-התשנ"א (מסוכנים
מעת  המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו

 לעת.
 

ב`  ,תעשייה ימותר באזור 
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
מה ואישור יאכלוס מקד

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
 .תעשייהל
 
  
  

תכשירים, כהגדרתם  ג 1.3
בפקודת הרוקחים, 

 -וציוד רפואי 
מכירתם או 

 חלוקתם
 

של מוצרים אשר  מותרת מכירה וחלוקה 
משרד של  עמדו בכלל התנאים ותווי תקן

  הבריאות

מותר בכל מקום בו מותר 
 מסחר קמעונאי בתוכנית

 הרכבת ציוד רפואי ד 1.3
 
 
 

ב`  ,תעשייה ימותר באזור  
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
מה ואישור יאכלוס מקד

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
 .תעשייהל
  

טיפול יופי  א 1.4
 וקוסמטיקה,

 פדיקור ומניקור,
 מכון שיזוף

  

 קיים מפרט אחיד ארצי
בסטריליזטור בעל העסק מחויב להשתמש 

ולחטא את הציוד שלו בין לקוח  ולעקר
ללקוח. בעל העסק מחויב לעמוד בכל 

 התנאים הנלווים של תברואן/ית הרשות

טיפול יופי וקוסמטיקה, 
 -פדיקור ומניקור

מותר בכל מקום בו מותר 
מסחר קמעונאי בתוכניות 

וכן בחדר אחד במבנה 
מגורים בכפוף לקבלת 

לא  .היתר לשימוש חורג
תותר הפיכת הדירה כולה 

 לעסק.
  

 מספרה ב 1.4
  

 קיים מפרט אחיד ארצי
בעל העסק מחויב להחזיק בחומרים אשר 

את אישור משרד הבריאות ועומדים  קיבלו
בכל התקנים לאותו מוצר. יש לשמור קבלות 

 חודשים 6רישיונות יצרן  ספקים והעתק של
בבית העסק. בעל העסק חייב לשמור על תנאי 

הוא  תברואה נאותים לחטא את הציוד שבו
 משתמש בין לקוח ללקוח.

 

מותר בכל מקום בו מותר 
מסחר קמעונאי בתוכניות 

וכן בחדר אחד במבנה 
מגורים בכפוף לקבלת 

לא  .היתר לשימוש חורג
לה תותר הפיכת הדירה כו

 לעסק.
  

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_018.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_018.htm


 

29 

מדיניות תכנונית של  פרטניותדרישות מקצועיות  אור העסק הטעוןית פריט
 הרשות

 -כתובות קעקע  ג 1.4
 מקום לעשייתן

 
 

העסק יעבוד וישתמש בציוד וחומרים  בעל 
אשר קיבלו את אישור משרד הבריאות 

ועומדים בכל התקנים הנדרשים לאותו מוצר 
בעל העסק מחויב לחטא ולעקר את הציוד בין 

 .לקוח ללקוח

מותר בכל מקום בו מותר 
 מסחר קמעונאי בתוכניות

ניקוב חורים בגוף  ו 1.4
האדם לצורך ענידת 

 תכשיטים

העסק יעבוד וישתמש בציוד וחומרים  בעל
אשר קיבלו את אישור משרד הבריאות 

ועומדים בכל התקנים הנדרשים לאותו מוצר 
בעל העסק מחויב לחטא ולעקר את הציוד בין 

 לקוח ללקוח.

מותר בכל מקום בו מותר 
 מסחר קמעונאי בתוכניות

לא  מעבדות א 1.5
 -רפואיות

מעבדה לבדיקות 
כימיות, 

מיקרוביולוגיות 
וביולוגיות, למעט 
בדיקות ללא הרס 

ומעבדות לפי פרטים 
 1.6-ו 'ג1.5ב, 1.5

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה 
ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר 

 הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, 

בחומרים האחסון השימוש והטיפול 
המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות 

 הבאות:
חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 

מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר  110%
המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו 

בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום 
וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים 

 להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים.
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי 

חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם  שטיפות,
ושפכים המוגדרים  לטיפול באירוע שפך

יאספו  כפסולת חומרים מסוכנים,
בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור  ויאוחסנו

בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר 
בהתאם לאמור בתקנות  מורשה על פי חוק

סילוק פסולת חומרים י עסקים )רישו
 .1990 –(, תשנ"א מסוכנים

בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת 
כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה 

מחוז צפון של המשרד להגנת ל פסולת
מחלקת הגנת סביבה עירונית  הסביבה

 על פי דרישה. רישוי עסקים חלקתומ
במקרה הצורך ועל פי דרישת הרשות, בעל 

העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול 
בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה 

 בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר 

רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי 
דה יהיה ציוד מיגון במעב חירום והצלה.

לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע 
 חומרים מסוכנים.

בעל העסק יקיים את כל הדרישות בנושא 
-2.4מניעת ריח המופיעות בסעיפים 

 פרק "דרישות כלליות מעסקים". של 2.6

 ,תעשייה א ימותר באזור
 תעשייהפארק וב` ג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
ואישור  מקדימהאכלוס 

יבה, בתנאי הגנת הסב
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
 .תעשייהל
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מעבדות לא  ב 1.5
 -רפואיות

מעבדה לבדיקת 
דגימות בעלי חיים 

 ומוצרים מן החי
 
 
 
  

 ארציקיים מפרט אחיד 
בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה 

ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר 
 הרעלים.

בהיתר רעלים, במידה והעסק אינו נדרש 
האחסון השימוש והטיפול בחומרים 

המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות 
 הבאות:

חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח 
מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר  110%

המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו 
בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום 

וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים 
יב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. להג

שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי 
חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם  שטיפות,

ושפכים המוגדרים  לטיפול באירוע שפך
יאספו  כפסולת חומרים מסוכנים,

בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור  ויאוחסנו
בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר 

בהתאם לאמור בתקנות  ה על פי חוקמורש
סילוק פסולת חומרים רישוי עסקים )

 .1990 –(, תשנ"א מסוכנים
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת 
כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה 

קת למח הסביבה, הגנתלמחוז הצפון ל פסולת
ומחלקת רישוי  עירונית נת הסביבהגה

 על פי דרישה. עסקים
במקרה הצורך ועל פי דרישת הרשות, בעל 

העסק יתקין וונטות ומערכות לטיפול 
בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה 

 בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר 

מעבדה וגופי רשימה טלפונית של עובדי ה
במעבדה יהיה ציוד מיגון  חירום והצלה.

לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע 
 חומרים מסוכנים.

בעל העסק יקיים את כל הדרישות בנושא 
-2.4מניעת ריח המופיעות בסעיפים 

 פרק "דרישות כלליות מעסקים". של 2.6
 
 
 
 
 
 
 
 

א',  תעשייה ימותר באזור
 תעשייהפארק וב` ג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
ואישור  מקדימהאכלוס 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
 .תעשייהל
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 -מעבדה רפואית  1.6
מעבדה כהגדרתה 
בתקנות בריאות 

העם )מעבדות 
-רפואיות(, התשל"ז

, למעט מעבדה 1977
רפואית רשומה לפי 

לפקודת  25סעיף 
בריאות העם, בבית 

פת חולים או בקו
 חולים

  

בעל העסק יחזיק בהיתר הרעלים במידה 
ונדרש בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר 

 הרעלים.
במידה והעסק אינו נדרש בהיתר רעלים, 

האחסון השימוש והטיפול בחומרים 
המסוכנים שבמעבדה יעמוד בדרישות 

 הבאות:
בנפח  חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות

מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר  110%
המאוחסן בה. חומרים מסוכנים ישולטו 

בשילוט הכולל את שם החומר מספר אום 
וקוד חירום. חומרים מסוכנים העלולים 

להגיב זה עם זה יאוחסנו בארונות נפרדים. 
שפך חומרים מסוכנים, פסולת מעבדתית, מי 

חומרי ספיגה לאחר שהשתמשו בהם  שטיפות,
ושפכים המוגדרים  לטיפול באירוע שפך

יאספו  כפסולת חומרים מסוכנים,
בנפרד, במיכל ייעודי משולט כאמור  ויאוחסנו

בסעיף הקודם ובעל העסק יפנה אותם לאתר 
בהתאם לאמור בתקנות  מורשה על פי חוק

סילוק פסולת חומרים רישוי עסקים )
 .1990 –(, תשנ"א מסוכנים

בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת 
כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה 

 ,הסביבה הגנתלמחוז הצפון ל פסולת
ומחלקת  עירונית למחלקת הגנת הסביבה

 על פי דרישה. רישוי עסקים
במקרה הצורך ועל פי דרישת הרשות, בעל 

וונטות ומערכות לטיפול העסק יתקין 
בפליטות מהוונטות, מעל שולחנות עבודה 

 בהם יש שימוש בחומרים מסוכנים.
במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר 

רשימה טלפונית של עובדי המעבדה וגופי 
במעבדה יהיה ציוד מיגון  חירום והצלה.

לאנשי צוות חירום המטפלים באירוע 
 חומרים מסוכנים.

קיים את כל הדרישות בנושא בעל העסק י
-2.4מניעת ריח המופיעות בסעיפים 

 פרק "דרישות כלליות מעסקים". של 2.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
ואישור  מקדימהאכלוס 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
 .תעשייהל
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 מעבדת שיניים 1.7
 
 
 
  
  

 קיים מפרט אחיד ארצי
 תיאסף ותאוחסן פסולת חומרים מסוכנים,

בנפרד, במיכל ייעודי משולט ובעל העסק יפנה 
בהתאם  אותם לאתר מורשה על פי חוק
סילוק פסולת לאמור בתקנות רישוי עסקים )

 .1990 –(, תשנ"א חומרים מסוכנים
בעל העסק יציג את אישורי פינוי פסולת 
כאמור ואישורי קליטה ותעודות קבלה 

על פי  הגנת הסביבהלמחוז הצפון ל פסולת
 דרישה.

בעל העסק יקיים את כל הדרישות בנושא 
בהתייחס לפעילות משאבות  ,מניעת רעש

-2.2ומדחסים בעסקו, המופיעות בסעיפים 
 פרק "דרישות כלליות מעסקים". של 2.3

 

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
ואישור  מקדימהאכלוס 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
 .תעשייהל
  
  

חדר מתים למעט  1.8
 חולים-בבית

 
 

מותר באזורי תעשייה, ב`,  קיים מפרט אחיד ארצי 
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
לתעשייה. אסור בבנייני 

 ובשטחי מסחר. ,מגורים
 

 - גז א 2.1
מילוי מכלים  

 ומכליות
 
 

  
 
 
 
 
 
 

אסור בכל אזורי העיר נוף 
 הגליל

 - גז ב 2.1
אחסונו, למעט  

במיתקן גז לצריכה 
עצמית כהגדרתו 

 בחוק הגז
  

אסור בכל אזורי העיר נוף  מותר רק לצרכי שימוש עצמי בעסק.
 הגליל

 - גז ג 2.1
 מכירתו, חלוקתו 
  
  

 קיים מפרט אחיד ארצי
חוק שירותי הובלה  ,בהתאם לחוק הגז

 )להלן שירותי הובלה( 1997התשנ"ז 
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 - גז ד 2.1
שינועו, למעט שינוע 

בצנרת, ולרבות 
מתקן לשינוי לחץ 

 שלו

 קיים מפרט אחיד ארצי
חוק הגז הטבעי, חוק  בהתאם לחוק הגז,

 שירותי הובלה
אסורה חניה של משאיות גז ברחבי העיר 

תותר חניה  ,ובסמיכות לבנייני מגורים
באזורים אשר הוגדרו ונקבעו מראש 

זה רק כאשר כמותרים לחניון משאיות ו
 המכלית ריקה מתוכן.

 

 

 - גז ה 2.1
 תיקון מכלים

 

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

אסור בכל אזורי העיר נוף 
 הגליל

 - גז ו 2.1
 חניון למכליות

 
 

אסורה חניה של משאיות גז ברחבי העיר 
תותר חניה  ,ובסמיכות לבנייני מגורים

באזורים אשר הוגדרו ונקבעו מראש 
משאיות וזה רק כאשר כמותרים לחניון 

 המכלית ריקה מתוכן.
 

אסור בכל אזורי העיר נוף 
 הגליל

 תחנת תדלוק בגז ז 2.1
 
 
 
  

ההקמה תהיה בכפוף   
להנחיות תכנית המתאר 

, 4/18תמ"א  –הארצית 
 בהתייחס לסוג התחנה.

 –דלק לסוגיו  א 2.2
 תחנת דלק ותדלוק

  
 

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

ההקמה תהיה בכפוף 
להנחיות תכנית המתאר 

, 4/18תמ"א  –הארצית 
 .בהתייחס לסוג התחנה

 –דלק לסוגיו  ב 2.2
 בית זיקוק

  

אסור בכל אזורי העיר נוף   
 הגליל

 –דלק לסוגיו  ג 2.2
 שינועו בצנרת

 
 

על פי תכנית מתאר   
ארצית ייעודית. ועל פי 

 חקיקה בהתאם.

 -דלק לסוגיו  ד 2.2
אחסונו בכמויות 

בתקנות  המפורטות
רישוי עסקים 
)אחסנת נפט(, 

 1976-התשל"ז

 מותר רק לצרכי שימוש עצמי בעסק.
 
 
 
 
 
 

. 
 

 –דלק לסוגיו  ה 2.2
 מסופי דלק

 

אסור בכל אזורי העיר נוף   
 הגליל

 –דלק לסוגיו  ז 2.2
 חניון למכליות דלק

 
 

אסורה חניה של משאיות דלק לסוגיו ברחבי 
תותר חניה  ,העיר ובסמיכות לבנייני מגורים

באזורים אשר הוגדרו ונקבעו מראש 
כמותרים לחניון משאיות כללי וזה רק כאשר 

 המכלית ריקה מתוכן.

נוף  אסור בכל אזורי העיר
 הגליל 
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 –דלק לסוגיו  ח 2.2

 שינועו במכליות
 

בהתאם לחוק שירותי    
 הובלה

פחם לסוגיו הכנה,  2.3
 עיבוד ואחסון

  

 נוף אסור בכל אזורי העיר  
 הגליל

 תחנת כוח 2.4
 

 על פי תב"ע ייעודית  

בית מטבחיים, בית  3.1
 נחירה, בית שחיטה

 

נוף  אסור בכל אזורי העיר קיים מפרט אחיד ארצי 
 הגליל

בעלי חיים לרבות  א 3.2
 -ימיים

בעלי חיים, למעט 
גידולם,  -עופות

אחזקתם, טיפול 
 בהם

 

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 וטרינריתחת אישור ופיקוח 

  

בעלי חיים, לרבות  ב 3.2
 - ימיים

לרבות  –הצגתם 
 לשם מכירה

  

 30מזון בע"ח יוחזק על גבי מדפים, בגובה 
באופן שניתן יהיה לבצע ניקיון  ס"מ לפחות,

 ריצפת העסק.
מזון בע"ח יאוחסן במקום ייעודי סגור ומוצל 

ותשמר הפרדה מלאה בין חומרי הדברה 
 וניקוי לבין המזון.

בעלי חיים יימכר באריזות סגורות כולל  מזון
תווית יצרן/יבואן מלאה בעברית, תוקף 

לשימוש ואישור השירותים הווטרינריים של 
 משרד החקלאות.

לבעלי  לא יימכר/יוחזק בתחום העסק מזון
 חיים שפג תוקפו.

מחדש/אריזות  לא תבוצע פעולת אריזה
 עצמיות או חלוקת שקי מזון לאריזות משנה.

 6ר קבלות ספקים ורישיונות יצרן יש לשמו
חודשים גם לאחר שהסחורה כבר אינה 

 לצורכי ביקורת קיימת
 

חנות להצגת ומכירת בעלי 
בכל מקום בו  -חיים 

מותר מסחר קמעונאי 
למעט במבנה  –בתוכניות 

מגורים, ומבנה מגורים 
 עם חזית מסחרית

 מספרה לבעלי חיים ו 3.2
  

 קיים מפרט אחיד ארצי
אמבטיית הרחצה/כלי העבודה המשטח, 

יעברו חיטוי בחומר מאושר בסוף כל טיפול 
בבעל חיים, ייובשו ויישמרו יבשים עד לטיפול 

 הבא.
 בעל העסק יקפיד על אוורור העסק.

 

בכל מקום בו מותר מסחר 
 קמעונאי בתוכניות.

בעלי חיים, לרבות  ח 3.2
 - ימיים
גידולם,  -עופות

אחזקתם, טיפול 
 בהם

 אישור ופיקוח וטרינריתחת  
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הדברה חקלאית בין  ב 3.3

בכלי טיס ובין 
בכלים אחרים 

 וניקויים -
 

אסור בכל אזורי העיר נוף   
 הגליל`

חומרי הדברה,  א 3.4
חומרי רעל לשימוש 

ייצורם,  - חקלאי
 אריזתם, אחסונם

 

נוף  אסור בכל אזורי העיר קיים מפרט אחיד ארצי 
 הגליל

הדברה, חומרי  ג 3.4
חומרי רעל לשימוש 

 מכירתם – חקלאי
 

תעשייה א`,  ימותר באזור קיים מפרט אחיד ארצי 
וכחלק  ג`, באזור-ב` ו

מרשת קמעונאית באזורי 
 מסחר.

 - מזון לבעלי חיים א 3.5
ייצורו, עיבודו, 

 אריזתו
 
 

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

ב`  ,תעשייה ימותר באזור
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
 לתעשייה. 

 
 ב 3.5

 
 
 

 - מזון לבעלי חיים
הובלתו או  אחסונו,

 חלוקתו, מכירתו
  
  
  

 קיים מפרט אחיד ארצי
 -בחנות למכירת בעלי חיים 

 30מזון בע"ח יוחזק על גבי מדפים, בגובה 
באופן שניתן יהיה לבצע ניקיון  לפחות,ס"מ 

 ריצפת העסק.
מזון בע"ח יאוחסן במקום ייעודי סגור ומוצל 

ותשמר הפרדה מלאה בין חומרי הדברה 
 וניקוי לבין המזון.

מזון בעלי חיים יימכר באריזות סגורות כולל 
תווית יצרן/יבואן מלאה בעברית, תוקף 

לשימוש ואישור השירותים הווטרינריים של 
 שרד החקלאות.מ

לבעלי  לא יימכר/יוחזק בתחום העסק מזון
 חיים שפג תוקפו.

מחדש/אריזות  לא תבוצע פעולת אריזה
 עצמיות או חלוקת שקי מזון לאריזות משנה.

בעל העסק יקיים את כל הדרישות בנושא 
-2.4מניעת ריח המופיעות בסעיפים 

 פרק "דרישות כלליות מעסקים". של 2.6
 

ת מכירה בחנות להצג
בכל  -ומכירת בעלי חיים 

מקום בו מותר מסחר 
 קמעונאי 

 -בעניין אחסונו בלבד
 א', תעשייהמותר באזור 

 תעשייהג' ופארק  ב',
ציפורית לאחר בדיקת 

אכלוס מקדימה. ואישור 
הגנת הסביבה, בתנאי 

תכנון שעומדים בדיני 
והשטח מיועד  ובנייה

 לתעשייה.
 
 

 -פסדים  א 3.6
 איסופם מכירתם

 

נוף  אסור בכל אזורי העיר  
 הגליל

  
 -פסדים  ב 3.6

 עיבודם
נוף  אסור בכל אזורי העיר קיים מפרט אחיד ארצי 

 הגליל
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תכשירים ותרכיבים  א 3.7
לשימוש 
למעט  וטרינרי
 -תרופות 
 ייצורם

ב`  ,תעשייה ימותר באזור  
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
לתעשייה. אסור בבנייני 

 ובשטחי מסחר. ,מגורים
 

תכשירים ותרכיבים  ב 3.7
לשימוש 
למעט  וטרינרי,
 -תרופות 
 אחסונם

  
  
  

פעילות העסק תבוצע על משטחי תפעול 
וור ובאופן שאינו אטומים ומנוקזים לבור עי

מאפשר ניקוז למערכת הביוב או הניקוז 
 הציבורית.

במידה ונדרש  בהיתר רעלים בעל העסק יחזיק
לכך בחוק וימלא אחר כל תנאי היתר 

 .הרעלים
שפך של תכשירים, תכשירים וציוד שפג 

בתקנות רישוי  על פי האמורתוקפו יטופלו 
סילוק פסולת חומרים  ( עסקים

ועל פי המדיניות של  1990-התשנ"א (מסוכנים
מעת  המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו

 לעת.
 

ב`  ,תעשייה ימותר באזור
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
לתעשייה. אסור בבנייני 

 ובשטחי מסחר. ,מגורים

 -ביצים  א 4.1
ריכוזן, מיונן 

ואחסונן בתחנת 
 מיון

 

אסור בכל אזורי העיר נוף   
 הגליל

 מדגרה ג 4.1
 

אסור בכל אזורי העיר נוף   
 הגליל

 
 -ביצים  ד 4.1

 הובלתן
 לתחנת מיון

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אסור בכל אזורי העיר נוף 
 הגליל

  
  

https://www.gov.il/he/service/toxins-permit-request
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_018.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_018.htm
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מקום  –בית אוכל  א 4.2
להכנה או הגשה של 

מזון לצריכה במקום 
או מחוצה לו לרבות 

למעט  משלוח מזון
עסק כמפורט בפריט 

4.6 - 
לרבות  מסעדה

הגשת משקאות 
משכרים לצריכה 

עסק  במקום ושאינו
שעיקר פעילותו 
הגשת משקאות 
משכרים לצורך 
צריכה במקום 
 4.8כאמור בפריט 

  

 קיים מפרט אחיד ארצי
בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת 

לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה,  ,ריחות
טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל 

–הסביבה  להגנת פטור מאת מחוז הצפון
ישלח למחוז, מחלקת רישוי עסקים תכנית 

 להקמת מערכות לטיפול
בפליטת ריחות ומזהמי אוויר. בעל העסק 

יתקין ויפעיל מערכות כאמור רק לאחר 
 הסביבה הגנתשתאושר על ידי מחוז הצפון ל

יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח  בעל העסק
לעמוד  ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק

כללי תאגידי  יטה לביוב הנדרשיםבערכי הפל
)שפכי מפעלים המוזרמים למערכת  מים וביוב

 .2014 –, תשע"ד הביוב(
, אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור, 

 הסביבה  הגנתממחוז הצפון ל
בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי 

הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד 
לעמוד בערכי  בתדירות כזאת שתאפשר לעסק

הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים 
שפכי מפעלים המוזרמים למערכת וביוב )
 .2014 –(, תשע"ד הביוב

לאתר מאושר על תכולת המפריד תפונה רק 
 פי דין.

בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי 
קליטה, של תכולת המפריד, למשך שנה 

של המשרד בעסקו ויציגם למחוז הצפון 
מחלקת הכנת הסביבה  ,להגנת הסביבה

מחלקת רישוי עסקים, ומי נעם על  ,העירונית
 פי דרישה.
יתקין בשטח העסק מכל ייעודי  בעל העסק

כל משומש. המכל יהיה לאיסוף שמן מא
. השמן 110%משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 

המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי 
דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים 

 השמן  על כך שפינה את
ועל ידי מוביל המאושר על  כאמור המשומש

ויוצגו  פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה
 הסביבה,מחוז צפון של המשרד להגנת ל

מחלקת הגנת הסביבה, מחלקת רישוי 
 ומי נעם על פי דרישה. עסקים,

עופות,  ,בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר
 5בפרק  בסעיףדגים יעמוד בכל האמור 

בעל עסק אשר  דרישות כלליות מעסקים.
מגיש אלכוהול יעמוד בכלל דרישות המשטרה 

העוסק בשעות פתיחה וסגירה  9ועל פי פרק 
 .םשל עסקי

 

אסור באזורים המוגדרים 
ומיועדים על פי היתר      

מבנה מגורים, מבנה  כ
מגורים עם חזית מסחרית 

מבנה מגורים משולב 
ובמקומות אשר  מסחר

 100נמצאים במרחק של כ
 מטרים מבנייני מגורים

 
 

 באזור תעשייה א',מותר 
 תעשייהג' ובפארק  ב',

בכפוף לבדיקת  –ציפורית 
וף ובכפ אכלוס מקדימה

לקבלת היתר שימוש 
 חורג.

 
תישקל אפשרות לאפשר 

קיום עסק באזורים אשר 
הוגדרו כאסורים מעלה 

בתנאי שתהיה התחייבות 
חתומה כי לא יהיה 
שימוש במשקאות 

משכרים באותם אזורים 
ולאחר בחינה ואישור של 

וועדת חריגים רשותית 
 שתבחן את הסוגיה.

  
  

https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
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מקום  –בית אוכל  ב 4.2
הגשה של להכנה או 

מזון לצריכה במקום 
או מחוצה לו לרבות 

משלוח מזון למעט 
עסק כמפורט בפריט 

בית קפה,  - 4.6
מזנון, בית אוכל 

אחר לרבות הגשת 
משקאות משכרים 

לצריכה במקום 
ושאינו עסק שעיקר 

פעילותו הגשת 
משקאות משכרים 

לצורך צריכה 
במקום כאמור 

 .4.8בפריט 

 קיים מפרט אחיד ארצי
שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת  בעל עסק

לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה,  ,ריחות
טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל 

של המשרד להגנת מחוז צפון פטור מאת 
היחידה  ,ישלח למחוז הצפוני - הסביבה

הגנת הסביבה ומחלקת רישוי עסקים תכנית ל
להקמת מערכות לטיפול בפליטת ריחות 

אוויר. בעל העסק יתקין ויפעיל ומזהמי 
מערכות כאמור רק לאחר שתאושר על ידי 

 .של המשרד להגנת הסביבה ןצפו מחוז
יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח  בעל העסק

לעמוד  ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק
כללי תאגידי  בערכי הפליטה לביוב הנדרשים

מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 
אלא אם כן קיבל  , 2014 –הביוב(, תשע"ד 

 הגנתל ןממחוז הצפו פטור מהקמה כאמור,
 הסביבה 

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

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

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

תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על 
 פי דין.

אישורי הפינוי  בעל העסק ישמור את שלושת
ואישורי הקליטה אחרונים, של תכולת 

 המפריד באתר המאושר ויציגם למחוז הצפוני
מחלקת הגנת  ,מי נעם ,הסביבה הגנתל

 הסביבה ומחלקת רישוי עסקים על פי דרישה.
ל ייעודי יתקין בשטח העסק מכ בעל העסק

לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה 
. השמן 110%משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 

המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי 
דין. שלושת אישורי הפינוי ואישורי הקליטה 

השמן  המעידים על כך שפינה את
ועל ידי מוביל המאושר על  כאמור המשומש

 ,בהלהגנת הסבי ןפי חוק, יוצגו מחוז הצפו
מחלקת רישוי עסקים  ,מחלקת הגנת הסביבה

בעל עסק, שבעסקו יש ומי נעם, על פי דרישה. 
עופות, דגים יעמוד בכל האמור  ,טיפול בבשר

 דרישות כלליות מעסקים. 5בפרק  בסעיף
בעל עסק אשר מגיש אלכוהול יעמוד בכלל 

דרישות  9ועל פי פרק דרישות המשטרה 
העוסק בשעות פתיחה  כלליות מעסקים

 וסגירה של עסקים
 
 

אסור באזורים המוגדרים  
מיועדים על פי היתר כה 

  מבנה מגורים, מבנה
מגורים עם חזית מסחרית 

מבנה מגורים משולב 
 מסחר

  
ג'  ב', באזור תעשייה א',

ציפורית  תעשייהובפארק 
בכפוף לבדיקת אכלוס  –

ובכפוף לקבלת  מקדימה
 היתר שימוש חורג.

 
תישקל אפשרות לאפשר 

קיום עסק באזורים אשר 
הוגדרו כאסורים מעלה 

בתנאי שתהיה התחייבות 
חתומה כי לא יהיה 
שימוש במשקאות 

משכרים באותם אזורים 
ולאחר בחינה ואישור של 

וועדת חריגים רשותית 
 שתבחן את הסוגיה.

  
 
 

https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
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מקום  –בית אוכל  ג 4.2
להכנה או הגשה של 

מזון לצריכה במקום 
מחוצה לו למעט או 

עסק כמפורט בפריט 
4.6 - 

הכנת מזון למכירתו 
לצריכה מחוץ 

למקום הכנתו, 
לרבות משלוח מזון 

ולמעט הסעדה 
כמשמעותה בסעיף 

 ה 4.6
  
  
  
  

 
 
 

 קיים מפרט אחיד ארצי
בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת 

לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה,  ,ריחות
טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל 

 הגנתלשל המשרד פטור מאת מחוז צפון 
ישלח למחוז תכנית להקמת  –הסביבה 

מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי 
אוויר. בעל העסק יתקין ויפעיל מערכות 

מחוז צפון כאמור רק לאחר שתאושר על ידי 
  הסביבה של המשרד להגנת

יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח  בעל העסק
לעמוד  ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק

כללי תאגידי  בערכי הפליטה לביוב הנדרשים
מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 

אלא אם כן קיבל  , 2014 –הביוב(, תשע"ד 
מחוז צפון של פטור מהקמה כאמור, מ
  המשרד להגנת הסביבה

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

לעמוד בערכי  תאפשר לעסקבתדירות כזאת ש
הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים 

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

תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על 
 פי דין.

ורי הפינוי איש בעל העסק ישמור את שלושת
ואישורי הקליטה אחרונים, של תכולת 

מחוז צפון המפריד באתר המאושר ויציגם ל
, מחלקת הגנת של המשרד להגנת הסביבה

רונית ומחלקת רישוי עסקים על פי יהסביבה ע
 דרישה.

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

. השמן 110%ח משולט ויעמוד על מאצרה בנפ
המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי 

דין. שלושת אישורי הפינוי ואישורי הקליטה 
השמן  המעידים על כך שפינה את

ועל ידי מוביל המאושר על  כאמור המשומש
מחוז צפון של המשרד להגנת פי חוק, יוצגו ל

סביבה עירונית  איכות, מחלקת הסביבה
 בעל  ישה.ומחלקת רישוי עסקים, על פי דר

 
על כל סוגיו  עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר

, יעמוד בכל האמור ,עופות ודגים 
 .  .דרישות כלליות מעסקים 5בפרק  בסעיף

 

מותר בכל האזורים למעט 
 ובמבנה מגורים, 

ג'  ב', באזור תעשייה א',
ציפורית  תעשייהובפארק 

בכפוף לבדיקת אכלוס  –
ובכפוף לקבלת  מקדימה

 שימוש חורג.היתר 
  

https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
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 –בית קירור  א 4.3
לבשר, דגים, עופות, 

 ביצים ומוצריהם

  
 ,תעשייה יבאזור רק מותר
 תעשייהפארק וב` ג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
 לתעשייה.

 
 -בית קירור  ב 4.3

 למזון אחר ומרכיביו
 ,תעשייה יבאזור רק מותר  

 תעשייהג` פארק  ,ב`
לאחר בדיקת  ציפורית

אכלוס מקדימה ואישור 
הגנת הסביבה, בתנאי 

תכנון שעומדים בדיני 
והשטח מיועד  ובנייה

 לתעשייה.
 

בשר, עופות, דגים,  ב 4.4
בעלי חיים ימיים או 

 –חלקיהם 
טיפול בבשר גולמי 

ואריזתו, ביכולת 
 5העולה על  ייצור

 טונות ליום
 

 יבאזוררק  מותר   
פארק וג`  ,ב` ,תעשייה
לאחר  ציפורית תעשייה

בדיקת אכלוס מקדימה 
ואישור הגנת הסביבה, 
בתנאי שעומדים בדיני 

והשטח  תכנון ובנייה
 מיועד לתעשייה.

בשר, עופות, דגים,  ז 4.4
בעלי חיים ימיים או 

טיפול  –חלקיהם 
בבשר גולמי 

ואריזתו, ביכולת 
שאינה עולה ייצור 

 טונות ליום 5על 
 

באזורי רק  מותר   
פארק ותעשייה, ב`, ג` 

לאחר  ציפורית תעשייה
בדיקת אכלוס מקדימה 
ואישור הגנת הסביבה, 
בתנאי שעומדים בדיני 

והשטח  תכנון ובנייה
  מיועד לתעשייה.

 
 -חלב גולמי  ב 4.5

 הובלתו
 
 
 

 קיים מפרט אחיד ארצי
להובלה של חלב אסורה חניה של משאיות 

 ,גולמי ברחבי העיר ובסמיכות לבנייני מגורים
תותר חניה באזורים אשר הוגדרו ונקבעו 

מראש כמותרים לחניון משאיות כללי וזה רק 
 כאשר המכלית ריקה מתוכן.

 
 

אסור בכל תחומי העיר 
 נוף הגליל
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מזון ומרכיביו  א 4.6
לרבות משקאות 

 -וחומרי גלם
ייצורו, עיבודו, 

אריזתו, מחומרי 
גלם מן החי ביכולת 

 5ייצור העולה על 
 טונות ליום

ייצורו, עיבודו 
אריזתו, מחומרי 

גלם שאינו מן החי 
ביכולת ייצור העולה 

 טונות ליום 50על 
  

באזורי תעשייה,   מותר קיים מפרט אחיד ארצי 
 תעשייהפארק וב`, ג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
  לתעשייה.

  
 

מזון ומרכיביו  ג 4.6
לרבות משקאות 

 וחומרי
 –גלם 

 אחסונו

 קיים מפרט אחיד ארצי
 
 
 
 

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
  לתעשייה.

 
מזון ומרכיביו  ד 4.6

לרבות משקאות 
 וחומרי

 –גלם 
הובלתו, הפצתו או 

 חלוקתו
 

 קיים מפרט אחיד ארצי 
אסורה חניה של משאיות להובלה של חומרי 

 ,לבנייני מגוריםגלם ברחבי העיר ובסמיכות 
תותר חניה באזורים אשר הוגדרו ונקבעו 

מראש כמותרים לחניון משאיות כללי וזה רק 
 כאשר המכלית ריקה מתוכן.
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 -הסעדה )קייטרינג(  ה 4.6
כהגדרתה בתקנות 

רישוי עסקים 
)תנאים תברואיים 

לעסקים ליצור 
-מזון(, התשל"ב

1972 
  

שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת בעל עסק 
לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה,  ,ריחות

טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל 
מחוז צפון של המשרד להגנת פטור מאת 

מחוז צפון של המשרד ישלח ל ,– הסביבה
תכנית להקמת מערכות  להגנת הסביבה

לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי אוויר. בעל 
פעיל מערכות כאמור רק לאחר העסק יתקין וי

מחוז צפון של המשרד להגנת שתאושר על ידי 
 הסביבה

יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח  בעל העסק
לעמוד  ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק

כללי תאגידי  בערכי הפליטה לביוב הנדרשים
וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת מים 

אלא אם כן קיבל  , 2014 –הביוב(, תשע"ד 
מחוז צפון של פטור מהקמה כאמור, מ
 המשרד להגנת הסביבה.

ן על פי בעל העסק יתחזק את מפריד השומ
הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד 

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

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

פונה רק לאתר מאושר על תכולת המפריד ת
 פי דין.

אישורי הפינוי  בעל העסק ישמור את שלושת
ואישורי הקליטה אחרונים, של תכולת 

מחוז צפון המפריד באתר המאושר ויציגם ל
מחלקת הגנת  של המשרד להגנת הסביבה

על פי  ,סביבה עירונית ומחלקת רישוי עסקים
 דרישה.

יתקין בשטח העסק מכל ייעודי  בעל העסק
יסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה לא

. השמן 110%משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 
המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי 

דין. שלושת אישורי הפינוי ואישורי הקליטה 
השמן  המעידים על כך שפינה את

ועל ידי מוביל המאושר על  כאמור המשומש
מחוז צפון של המשרד להגנת פי חוק, יוצגו ל

מחלקת הגנת סביבה עירונית  ,הסביבה
בעל  ומחלקת רישוי עסקים, על פי דרישה.

עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד בכל 

אסור באזורים המוגדרים 
ומיועדים על פי היתר 

מבנה   כאזורי מגורים,
מגורים עם חזית מסחרית 

מבנה מגורים משולב 
 מסחר

  
 
 
 

 באזורי תעשייה רק  מותר
 תעשייהפארק ו, ב`, ג` א

לאחר בדיקת  ציפורית
 אכלוס מקדימה ואישור
וועדת קליטה מקצועית 

של פארק התעשיה 
, בתנאי  ציפורית

תכנון שעומדים בדיני 
והשטח מיועד  ובנייה

  לתעשייה.
  

 

https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
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דרישות כלליות  5בפרק  האמור בסעיף
 .מעסקים

 
 
 
 

מזון ומרכיביו  ו 4.6
לרבות משקאות 

 וחומרי
 –גלם 

ייצורו, עיבודו, 
אריזתו, מחומרי 

גלם מן החי ביכולת 
ייצור שאינה עולה 

 טונות ליום; 5על 
ייצורו, עיבודו, 

אריזתו, מחומרי 
גלם שאינו מן החי 

ביכולת ייצור שאינה 
טונות  50עולה על 

 ליום
 

מותר באזורי תעשייה, ב`,   
 ציפורית תעשייהפארק ג` 

לאחר בדיקת אכלוס 
מקדימה ואישור הגנת 

הסביבה, בתנאי שעומדים 
 תכנון ובנייהבדיני 

 והשטח מיועד לתעשייה.

 קיוסק א 4.7
 
 
 
 

 קיים מפרט אחיד ארצי
 אסורה מכירה של אלכוהול תחת פריט הנ"ל

במקומות הפועלים מתחת לבנייני מגורים 
ובסמיכות אליהם בעל עסק יקיים את כל 

 שעות פתיחה וסגירת עסקים. 9הוראות פרק 
 

מותר בכל האזורים למעט 
  במבנה מגורים,

ג'  ב', באזור תעשייה א',
ציפורית  תעשייהופארק 

בכפוף לבדיקת אכלוס 
לקבלת היתר  מקדימה

 שימוש חורג.
  

 –מרכול  ב 4.7
מקום לממכר מזון 

ומוצרי צריכה 
לשימוש אישי או 

טיפול  שאין בו ביתי,
במזון, לרבות 

 מזון; משלוח
 

 קיים מפרט אחיד ארצי
הנחיות בעל העסק יעמוד בכל האמור ב"

" ים למרכוליםבנושא "תנאי תברואה נאות
". ובכל דרישה אחרת שתברואן/ית 2011

 הרשות תדרוש.

מותר בכל האזורים למעט 
 במבנה מגורים

א', ב', ג' תעשייה  יבאזור
ציפורית  תעשייהפארק בו

בכפוף לבדיקת אכלוס 
לקבלת היתר  מקדימה

 שימוש חורג.
 

 –אטליז  ג 4.7
מכירת בשר, עופות 

או דגים שאינם 
 קפואים

 
 
 

 מפרט אחיד ארציקיים 
 5בפרק  בעל עסק יעמוד בכל האמור בסעיף

 .דרישות כלליות מעסקים
בעל העסק יקיים את כל האמור במסמך 

הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של "
בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות 

ובחוק להגנה על בריאות  "במרכוליםאטליז 
 .2015 –הציבור )מזון( 

 ובכל דרישה של הוטרינר הרשותי
 
 

אסור במבנה מגורים, 
מבנה מגורים עם חזית 
 םמסחרית במבנה מגורי

 משולב מסחר 
 

מותר באיזורי מסחר 
מוגדרים כפריט ראשי או 

 משני 
א', ב', ג' תעשייה  יבאזור

 ציפורית תעשייהפארק בו
בכפוף לבדיקת אכלוס 

https://www.nevo.co.il/FilesFolderPermalink.aspx?b=ancayot&r=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%5C%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D%5C2012
https://www.nevo.co.il/FilesFolderPermalink.aspx?b=ancayot&r=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%5C%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%95%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D%5C2012
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_062.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_062.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_062.htm
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לקבלת היתר  מקדימה
 שימוש חורג.

 
  

כמשמעותו  –מרכול  ד 4.7
 ב, 4.7בפרט 

טיפול  שיש בו
במזון, לרבות 

 משלוח מזון
  

באם יש בעסק טיפול וייצור מזון וככל 
 שרלבנטי לעסק:

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת 
לרבות כתוצאה מקלייה, אפייה,  ,ריחות

טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל 
מחוז צפון של המשרד להגנת פטור מאת 

ישלח למחוז צפון תכנית להקמת  הסביבה,
מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי 
אוויר. בעל העסק יתקין ויפעיל מערכות 

 מחוז צפון.כאמור רק לאחר שתאושר על ידי 
יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח  בעל העסק

לעמוד  ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק
כללי תאגידי  בערכי הפליטה לביוב הנדרשים

מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 
אלא אם כן קיבל  , 2014 –הביוב(, תשע"ד 

מחוז צפון של פטור מהקמה כאמור, מ
 המשרד להגנת הסביבה.

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

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

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

תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על 
 פי דין.

אישורי הפינוי  בעל העסק ישמור את שלושת
ל תכולת ואישורי הקליטה אחרונים, ש

מחוז צפון של המפריד באתר המאושר ויציגם 
מחלקת הגנת סביבה  המשרד להגנת הסביבה

 עירונית ומחלקת רישוי עסקים, על פי דרישה.
יתקין בשטח העסק מכל ייעודי  בעל העסק

לאיסוף שמן מאכל משומש. המכל יהיה 
. השמן 110%משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 
לכך על פי  המשומש יפונה לחברה שאושרה

דין. שלושת אישורי הפינוי ואישורי הקליטה 
השמן  המעידים על כך שפינה את

ועל ידי מוביל המאושר על  כאמור המשומש
מחוז צפון של המשרד להגנת לפי חוק, יוצגו 

  , על פי דרישה.הסביבה
בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמוד 

דרישות כלליות  5בפרק  בכל האמור בסעיף
 .יםמעסק

בעל העסק יקיים את כל האמור במסמך 
הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום, של "

בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או מחלקות 

מותר בכל האזורים למעט 
 במבנה מגורים

ג'  ב', תעשייה א', יבאזור
ציפורית  תעשייהפארק בו

בכפוף לבדיקת אכלוס 
לקבלת היתר  מקדימה

 שימוש חורג.
 
  

https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_062.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_062.htm
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ובחוק להגנה על בריאות  "אטליז במרכולים
 .2015 –הציבור )מזון( 

יות בנושא "תנאי ובכל האמור ב"הנח
 "2011תברואה נאותים למרכולים" 

 –משקאות משכרים  4.8
פאב, בר, מסבאה 

וכל עסק שעיקר 
פעילותו הגשתם 

לצורך צריכה 
 במקום ההגשה

  

 קיים מפרט אחיד ארצי.
בעל עסק אשר מגיש אלכוהול יעמוד בכלל 

העוסק  9דרישות המשטרה ועל פי פרק 
 בשעות פתיחה וסגירה של עסקים 

 
רישוי  בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות 

שמחות ובגן  רעש באולם–התקן מדעסקים )
  .2006-(, התשס"ו אירועים

בעל העסק ישלח על פי דרישה, אחת לשנה, 
צוע יה, פירוט מועדי בהגנת הסביבליחידה ל

 רעש ותוצאותיו.-כיול התקן מד 

ר במבנה מגורים, אסו
במבנה מגורים עם חזית 
מסחרית במבנה מגורים 

במקומות  , מעורב מסחר 
המיועדים למסחר ולהם 

מטרים  100קרבה של כ
בשכונות  לבנייני מגורים

למוסדות  בקרבה מגורים 
גני  ,לבתי ספר חינוך,
גני שעשועים  ילדים

 ,ופארקים כפריט ראשי
 או משני.

 
 ותעשיה  מלאכה יבאזור

מותר רק בכפוף לקבלת 
 היתר לשימוש חורג.

ועמידה בכל דרישות 
 גורמי הרישוי לפריט הנ"ל

ולאחר בחינה של וועדה 
מקצועית של רשות 

הרישוי אשר תקבע  באופן 
פרטני בהתאם לנסיבות, 

לצורכי העיר  ולייעודי 
 הקרקע

 
 
 
 

אשפה ופסולת,  א 5.1
למעט פסולת 

 חומרים מסוכנים
 תחנת מעבר ומיון

לא יבצע בפסולת הנאספת  בעל העסק
פעולה של עיבוד, ניצול מחזור או מיון,  כל

אלא רק באתר המורשה לכך על פי כל 
ריקים או  -יאחסן כלי אצירה  בעל עסק .דין

 במקום המאושר על ידי הרשות. -מלאים 
חניית רכבי איסוף והובלת אשפה בתום שעות 

 למשאיות עודיייהעבודה תתבצע בחניון 
ריקים מאשפה ורק לאחר  כשהם
שטיפה באתר מאושר על ידי המשרד  שעברו

 להגנת הסביבה.
 

 על פי תב"ע ייעודית 

אשפה ופסולת,  ב 5.1
למעט פסולת 

 -חומרים מסוכנים 
 איסופה, הובלתה

  
  

 קיים מפרט אחיד ארצי
לא יבצע בפסולת הנאספת  בעל העסק

פעולה של עיבוד, ניצול מחזור או מיון,  כל
רק באתר המורשה לכך על פי כל אלא 

ריקים או  -יאחסן כלי אצירה  בעל עסק .דין
 במקום המאושר על ידי הרשות. -מלאים 

 אין הגבלה –שרד מ
  

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_062.htm
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/licensing_of_businesses_regulations
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/licensing_of_businesses_regulations
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חניית רכבי איסוף והובלת אשפה בתום שעות 
 ,עודי למשאיותייהעבודה תתבצע בחניון 

כשהם ריקים מאשפה ורק לאחר 
שטיפה באתר מאושר על ידי המשרד  שעברו

 להגנת הסביבה.
 

אשפה ופסולת,  ג 5.1
לרבות פסולת 

אלקטרונית ולמעט 
פסולת חומרים 

טיפול  -מסוכנים 
בפסולת, לרבות: 
עיבודה, ניצולה, 
מחזורה, מיונה, 

קומפוסטציה, 
 שריפתה

 

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אסור בכל אזורי העיר נוף 
 הגליל

אשפה ופסולת,  ד 5.1
למעט פסולת 

 -חומרים מסוכנים 
אתר לסילוק פסולת 

 יבשה
 

 על פי תב"ע ייעודית.  

אשפה ופסולת,  ה 5.1
למעט פסולת 

 -חומרים מסוכנים 
אתר לסילוק פסולת 

מעורבת, לרבות 
  פסדים

 

אסור בכל אזורי העיר נוף   
 הגליל

 מתקן התפלת מים א 5.2
  

    

מתקן  -מי שתייה  ב 5.2
לטיפול בהם, למעט 

 להתפלתםמתקן 
 

    

 -שפכים וקולחין  א 5.3
עיבודם, טיהורם, 

 אחסונם
 

 על פי תב"ע ייעודית  

 -שפכים וקולחין  ג 5.3
 הובלתם במכליות

  
 
 

 קיים מפרט אחיד ארצי
ביובית תרוקן את תוכנה אך ורק במקום 

 שהותר לכך על ידי המשרד להגנת הסביבה.
אסורה חניה של ביוביות ברחבי העיר 

תותר חניה  ,לבנייני מגורים ובסמיכות
באזורים אשר הוגדרו ונקבעו מראש 

 אין הגבלה –משרד העסק 
 בהתאם ליעוד הקרקע
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כשהם  כמותרים לחניון משאיות כללי וזה רק
שטיפה  ריקים משפכים ורק לאחר שעברו

וחיטוי באתר מאושר על ידי המשרד להגנת 
 הסביבה.

 
מקום  -אחסנה  6.1

המיועד לאחסנה, 
שאינו טעון רישוי 

לפי פרט אחר 
בתוספת זו, ששטחו 

מ"ר ומעלה, בין  50
מקורה ובין שאינו 

מקורה, למעט מחסן 
הצמוד לחנות 

למכירה קמעונאית, 
שעיקר תכליתו 

 לשרת אותה
 
 

 קיים מפרט אחיד ארצי
תנאים פרטניים יינתנו בהתאם לאופי 

 הפעילות בעסק הספציפי.

מותר באזורי תעשייה,  
 תעשייהפארק וב`, ג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
  לתעשייה.

 

חנות ששטח  6.2
המכירה בה הוא 

 מ"ר לפחות 800
 

 קיים מפרט אחיד ארצי
תנאים פרטניים יינתנו בהתאם לאופי 

 הפעילות בעסק הספציפי.

  

 מכבסה, 6.4
מכבסה ניקוי יבש, 

לרבות הפעלת 
מכונות כביסה 

ויבוש אוטומטיות 
שלא בבניין מגורים 

 לשימוש הדיירים

 קיים מפרט אחיד ארצי
בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת 

 ריחות
 מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבהישלח ל

תכנית להקמת מערכות לטיפול בפליטת 
תקין ריחות ומזהמי אוויר. בעל העסק י

ויפעיל מערכות כאמור רק לאחר שתאושר על 
 מחוז צפון של המשרד להגנת הסביבה.ידי 

איכות השפכים ביציאה מעסק שבמהלך 
פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים )שפכים 

-שאינם סניטריים(, תעמוד בכל האמור ב
כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים 

 .2014 –המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד 
ובכל התנאים ע"י חוק עזר לנוף הגליל 

 2001שמירה על איכות הסביבה תשס"א 
 

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
 תעשייהפארק וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
  לתעשייה.

 

מכשירי  6.5
אלקטרוניקה 

 ואלקטרואופטיקה
לרבות מחשבים, 

  -רכיביהם 
ייצור רכיבים 
אלקטרוניים 

ומעגלים מודפסים, 
 למעט הרכבתם

 

מותר באזורי תעשייה,   קיים מפרט אחיד ארצי 
 תעשייהפארק וב`, ג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון שעומדים בדיני 

והשטח מיועד  ובנייה
  לתעשייה.
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רחים, צמחי נוי, פ 6.7
 - זרעים, שתילים

מקום למכירתם 
 300ששטחו מעל 

 מ"ר
 

    

 –קניון  א 6.8
 ניהולו

  
  

במתחם יהיו כלים לאצירה ולטיפול 
במספר שיקבע על ידי העיריה,  באשפה

בהתחשב בגודל הקניון וסוג ומספר העסקים 
שפועלים בו. כלי אצירה אלו יאוחסנו בחדר 

 הוראות אגף שפ"ע.אשפה שיתוחזק על פי 
בעל העסק ירכוש על חשבונו את מכלי אצירת 

 פסולת, האמורים לעיל.
בעל עסק ייתכן ויידרש בהצבת מכלים  

לאיסוף פסולת נייר, זכוכית, פלסטיק 
וכדומה, מהציבור ומהעסקים, ברחבי הקניון. 

הנחיות לגבי פינוי פסולת זו יועברו על ידי 
 העירייה.

אוכל, יקים בעל העסק בקניון בו יש בתי 
ויאפשר התחברות של כל אחד מבתי האוכל, 

לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי 
הרישיון שלו, לרבות תשתיות לטיפול 

בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר 
 .וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק

בעל העסק יחזיק את כל התשתיות האמורות 
 לעיל תקינות בכל עת.

 

 י תכנית ייעודיתעל פ

עסק בקניון שאין בו  ב 6.8
חברת ניהול, שאינו 
טעון רישוי לפי פרט 

 אחר בתוספת זו
 

   

 רוכלות מזון א 6.9
  
  

 קיים מפרט אחיד ארצי
בפרק "דרישות  7בהתאם לאמור בסעיף 

 כלליות בעסקים"
 

  

רוכלות בעסק הטעון  ב 6.9
רישוי לפי פרט אחר 

  בתוספת זו
 

 אחיד ארציקיים מפרט 
בפרק "דרישות  7בהתאם לאמור בסעיף 

 כלליות בעסקים"

  

 רוכלות אחרת ג 6.9
  

 קיים מפרט אחיד ארצי
בפרק "דרישות  7בהתאם לאמור בסעיף 

 כלליות בעסקים"
 

  

 -עסק של אבזרי מין  6.12
מקום למכירתם, 

השכרתם, הצצה על 
 מעשה מיני

אסורה פתיחה של עסקים מסוג זה בקרבת  
 בתי ספר, גני ילדים 

העוסק  9בעל עסק יעמוד בדרישות י פרק 
המוצרים  בשעות פתיחה וסגירה של עסקים

ראווה ו יש להצניע כמה  לא יוצגו בחלון

מקום למכירת והשכרה 
של אביזרי מין מותר בכל 

מקום בו מותר מסחר 
 ייניקמעונאי למעט בנ

בנייני מגורים עם  ,מגורים
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שיותר את המוצרים ושירותים אשר מתקיים 
למי שמלאו לו  בתוך בית העסק כניסה לעסק

 שנים אסורה. 18
 

חזית מסחרית, בנייני 
 מגורים משותף מסחר

  

אולפן הקלטות  6.13
 אודיו

  
  

שעות  9תקנות רעש ו 2יפעל בתאם לפרק  
 פתיחה וסגירה

אסור במבנה מגורים, 
מבנה מגורים עם חזית 
מסחרית מבנה מגורים 

 משותף מסחר 
  

מוצרי עישון  6.14
מקום  –לסוגיהם 

למכירה קמעונאית, 
שאינו טעון רישוי 

לפי פרט אחר 
 בתוספת זו

 

 קיים מפרט אחיד ארצי
העסק נדרש לעמוד בהנחיות הכלליות, 

ובפרט חוק למניעת העישון  1.3כאמור בסעיף 
מקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג ב
והתקנות מכוחו. אסור בקרבת בתי  1983 –

 וגני ילדים ,ספר
 
 
 

מותר בכל מקום בו מותר 
מסחר על פי התב"ע. 

למעט בניי מגורים בנייני 
מגורים עם חזית 

מסחרית, בנייני מגורים 
 משותף מסחר

 
  

בית מלון, פנסיון,  א 7.1
 אכסניה וכיו"ב

  

 מפרט אחיד ארציקיים  
 

 על פי תב"ע ייעודית

השכרת יחידות  ב 7.1
אירוח למטרת נופש, 

המלווה במתן 
שירותים לשוכרים, 

כשמספר יחידות 
האירוח המיועדות 
להשכרה עולה על 

 ארבע
 
 
 

אסור בכל אזורי העיר נוף   
 הגליל

מקום –בית אבות  ג 7.1
המשמש, או הנועד 

לשמש, כולו או 
בחלקו, מקום 

מגורים לזקנים, 
שהגיעו לגיל 

הפרישה כמשמעותו 
בחוק גיל פרישה, 

, 2004-התשס"ד
כשהם מחוץ 

למשפחתם, למעט 
מוסד רפואי 

כמשמעותו בסעיף 
לפקודת בריאות  25

 העם
 

 על פי תב"ע ייעודית  

שטח או גן המשמש  ה 7.1
לחניית טיילים 
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לצורך פעילות קיט 
 ונופש בתשלום

  
ספארי, גן חיות,  7.2

 פינת חי
  

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע 
לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. בעל העסק 

 טרינר העירוני ויעמוד בכל תנאי הו
 

  

 -בריכת שחיה  א 7.4
לרבות מאגר מים 

אחר המשמש 
לשחייה ולנופש 

מים, לרבות בריכה 
המצויה בפארק מים 

ולמעט בריכה 
המשמשת עד ארבע 

ות אירוח יחיד
 למטרת נופש

 

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

 על פי תב"ע ייעודית

פארק מים, מגלשות  ב 7.4
 מים

 

 על פי תב"ע ייעודית  

בריכת זרמים  ג 7.4
 )ג`קוזי(

 

    

 מקווה ד 7.4
  

   

 ה 7.4
 

 מרחצאות
 

    

כמוגדר  – מכון כושר 7.5
במפורט בצו רישוי 

 עסקים.
 

 קיים מפרט אחיד ארצי
העסק יקיים את כל הדרישות בנושא  בעל

-2.2המופיעות בסעיפים  ,מניעת רעש
 פרק "דרישות כלליות מעסקים". של 2.3

 

מותר בכל אזורי העיר 
למעט מבנה מגורים, 

מבנה מגורים עם חזית 
 מסחרית 

  

משחקים, כהגדרתם  7.6
 -ב)ב( לחוק 2בסעיף 

 מקום לעריכתם
  

משחקים שאינם כוללים   
הימורים או היבט של 

 הפעלת מכונות מזל.

מקום לעריכת  א 7.7
מופעים וירידים 

במבנה קבע, ללא 
 מזון

 קיים מפרט אחיד ארצי
בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע 

 לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.
 חובה לצרף אישור יועץ בטיחות,

 .קונסטרוקטור ויועץ חשמל
 

 

 קולנוע, תיאטרון ב 7.7
 

    

 קרקס ג 7.7
  
  

בעל העסק יקיים את כל הדרישות בנושא 

-2.2המופיעות בסעיפים  ,מניעת רעש

 פרק "דרישות כלליות מעסקים". של 2.3

ור פרטני של על פי איש

 מהנדס ומנכ"ל העירייה.
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בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע 

 לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.
 חובה לצרף אישור יועץ בטיחות

 .אישור יועץ חשמל, קונסטרוקטור
 

אצטדיון, אולם  ד 7.7
ספורט, שמספר 

המושבים הקבועים 
, 500בו הוא מעל 

למעט אולם במוסד 
חינוכי המשמש את 

 המוסד בלבד
 
 
 
 
 
 

בעל העסק יקיים את כל הדרישות בנושא 
-2.2המופיעות בסעיפים  ,מניעת רעש

 פרק "דרישות כלליות מעסקים". של 2.3
 
 

 על פי תב"ע ייעודית.

 אמפיתיאטרון, ה 7.7
מקום אחר לעריכת 

אירועי תרבות, 
בידור וספורט תחת 

כיפת השמים, 
 500-שנועדו ל

 משתתפים או יותר
 

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע 
 לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. 

חובה לצרף אישור יועץ בטיחות, 
שנה על בעל קונסטרוקטור יועץ חשמל אחת ל
אירועים  10העסק חלים כל הכללים לפי פרק 

"בהוראות הכלליות  תחת כיפת השמיים
 לעסקים"

  
  

 

על פי אישור פרטני של 
 מהנדס ומנכ"ל העירייה

  
  
  
  

 דיסקוטק ו 7.7
  
  

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

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

סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד 
 אקוסטי גבוה.

הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג 
 "מבואה אקוסטית".

 

 ג' תעשייהרק באזור 
באזור המיועד למסחר 

בכפוף  או תעשייהו
לקבלת אישור שימוש 

 חורג.

יריד או תערוכה  ז 7.7
 שלא במבנה של קבע

  
  

בעל העסק יקיים את כל הדרישות בנושא 
-2.2המופיעות בסעיפים  ,מניעת רעש

 פרק "דרישות כלליות מעסקים". של 2.3
בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע 

לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. על בעל 
אירועים  10העסק חלים כל הכללים לפי פרק 

בהוראות הכלליות " תחת כיפת השמיים
 לעסקים"

 

על פי אישור פרטני של 
 מהנדס ומנכ"ל העירייה.

כלי שיט המשמש  ח 7.7
 לעינוג ציבורי

 
 

    



 

52 

מדיניות תכנונית של  פרטניותדרישות מקצועיות  אור העסק הטעוןית פריט
 הרשות

מקום לעריכת  ט 7.7
מופעים וירידים 

 שיש בו בעלי חיים
  

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע 
על בעל  לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

אירועים  10הכללים לפי פרק העסק חלים כל 
"בהוראות הכלליות  תחת כיפת השמיים

 לעסקים"
 

על פי אישור פרטני של 
 מהנדס ומנכ"ל העירייה.

 יריד מזון י 7.7
  
  

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע 
 לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.

תנאי תברואה נאותים  בכל עסק הנ"ל יעמוד
( ובכל תנאי 2010)עדכון  לאירועים וירידים

אחר הנדרש עלפי תברואן/ית הרשות או 
 מיועץ המזון שלמלווה את האירוע.

 45יש להגיש את בקשות למתן רישיון עסק 
 ימים לפני מועד האירוע 

 10על בעל העסק חלים כל הכללים לפי פרק 
"בהוראות  אירועים תחת כיפת השמיים

 הכלליות לעסקים"
 

ל על פי אישור פרטני ש
מהנדס ומנכ"ל העירייה. 

 ההרשמה של הדוכנים
וגביית האגרות תעשה על 
ידי קב"ט העירייה לאחר 

 בדיקת אכלוס מקדימה

אצטדיון, אולם  יא 7.7
ספורט, שמספר 

המושבים הקבועים 
, 500בו הוא עד 

למעט אולם במוסד 
חינוכי המשמש את 

המוסד בלבד 
ואצטדיון או אולם 

ספורט לעריכת 
ללא  פעילות ספורט

 קהל
 

 על פי תב"ע ייעודית  

 קייטנה א 7.8
 

 קיים מפרט אחיד ארצי
בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע 
לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. בעל העסק 

"בהוראות כלליות  11יפעל על פי פרק 
 לעסקים"

 

 

בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע  מחנה נוער ב 7.8
וטיפול בשפכים ובפסולת. בעל העסק לאיסוף 

"בהוראות כלליות  11יפעל על פי פרק 
 לעסקים"

 

  

אולם או גן לשמחות  7.9
ולאירועים, שעיקר 

עיסוקו הוא קיום 
אירועים, לרבות 
הגשת משקאות 

משכרים לצריכה 
 במקום ההגשה

  

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת 
ייה, לרבות כתוצאה מקלייה, אפ ,ריחות

טיגון, צלייה וכדומה, למעט בעל עסק שקבל 
מחוז צפון של המשרד להגנת פטור מאת 

, ישלח למחוז תכנית להקמת הסביבה
מערכות לטיפול בפליטת ריחות ומזהמי 
אוויר. בעל העסק יתקין ויפעיל מערכות 

מחוז צפון כאמור רק לאחר שתאושר על ידי 

אסור באזורים המוגדרים  
מיועדים על פי היתר כה 

מבנה מגורים, מבנה  
מגורים עם חזית מסחרית 

משולב מבנה מגורים 
 מסחר

 
  מותר באזור תעשיה ג'
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 של המשרד להגנת הסביבה
פעיל מפריד שומן, בנפח יתקין וי בעל העסק

לעמוד  ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק
כללי תאגידי  בערכי הפליטה לביוב הנדרשים

מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 
אלא אם כן קיבל  , 2014 –הביוב(, תשע"ד 

מחוז צפון של המשרד פטור מהקמה כאמור, 
 להגנת הסביבה.

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

לעמוד בערכי  אפשר לעסקבתדירות כזאת שת
הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים 

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

תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על 
 פי דין.

רי הפינוי אישו בעל העסק ישמור את שלושת
ואישורי הקליטה אחרונים, של תכולת 

מחוז צפון המפריד באתר המאושר ויציגם ל
מחלקת הגנת  ,של המשרד להגנת הסביבה

הסביבה עירונית ומחלקת רישוי עסקים על פי 
 דרישה.

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

. השמן 110% משולט ויעמוד על מאצרה בנפח
המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי 

דין. שלושת אישורי הפינוי ואישורי הקליטה 
השמן  המעידים על כך שפינה את

ועל ידי מוביל המאושר על  כאמור המשומש
מחוז צפון של המשרד להגנת פי חוק, יוצגו 

מחלקת הגנת הסביבה עירונית  הסביבה,
בעל  ה.ומחלקת רישוי עסקים, על פי דריש

על כל סוגיו  עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר
, יעמוד בכל האמור ,עופות ודגים 

 .דרישות כלליות מעסקים 5בפרק  בסעיף
רישוי  בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות

שמחות ובגן  רעש באולם–מד התקןעסקים )
  .2006-(, התשס"ו אירועים

בעל העסק ישלח על פי דרישה, אחת לשנה, 
צוע יה, פירוט מועדי בהגנת הסביבליחידה ל

 רעש ותוצאותיו.-כיול התקן מד 
 

  
  
  
  
  
  
  

 מתקני שעשועים א 7.10
בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע 

 לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת.
במועד הגשת הבקשה חובה לצרף אישור יועץ 

אישור קונסטרוקטור ואישור יועץ  ,בטיחות
אישורים הנ"ל מהווים  .חשמל במידת הצורך

 תנאי בלתי נפרד ברישיון העסק.
 

  

https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/policies/taasiya
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/licensing_of_businesses_regulations
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/licensing_of_businesses_regulations
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 לונה פארק ב 7.10

  
בעל עסק ימלא את הוראות העירייה כל הנוגע 

לאיסוף וטיפול בשפכים ובפסולת. חובה 
אישור  ,לצרף אישור יועץ בטיחות

 קונסטרוקטור ואישור יועץ חשמל 
. אישורים הנ"ל מהווים תנאי בלתי נפרד 

 סק.ברישיון הע
 
 
 

אישור פרטני של מהנדס  
 מנכ"ל העירייהו

העברת רכב ממקום  8.2
 –למקום 

בגרירה, הובלה או 
בכל דרך אחרת, וכן 

מקום המשמש 
לניהול העסק או 

לשליטה בו לרבות 
 משרד

 
 
 
 
 

 אסורה חניה של משאיות לצורכי גרירה,
הובלה ברחבי העיר ובסמיכות לבנייני 

אשר הוגדרו תותר חניה באזורים  מגורים,
ונקבעו מראש כמותרים לחניון משאיות כללי 

 מתוכן וזה רק כאשר המכלית ריקה

אפשרי בכל מקום  -משרד 
 עודי קרקעיבהתאם לי

הובלת כספים,  א 8.3
יהלומים, תכשיטים, 

ניירות ערך ודברי 
 ערך אחרים

  קיים מפרט אחיד ארצי
אסורה חניה של משאיות לצורכי הובלת 

ניירות ערך  תכשיטים, יהלומים, כספים,
תותר  ברחבי העיר ובסמיכות לבנייני מגורים,

חניה באזורים אשר הוגדרו ונקבעו מראש 
כמותרים לחניון משאיות הנ"ל ובתנאי שהם 
עומדים בכל הדרישות של המשטרה וזה רק 

 .כאשר הן ריקות מתוכן
 

  

הובלה אחרת  ב 8.3
)ארבעה כלי רכב 

ומעלה( וכן מקום 
ל המשמש לניהו

העסק או לשליטה 
 בו לרבות משרד

 

הובלה  אסורה חניה של משאיות לצורכי,
תותר  ברחבי העיר ובסמיכות לבנייני מגורים,

חניה באזורים אשר הוגדרו ונקבעו מראש 
כמותרים לחניון משאיות כללי וזה רק כאשר 

 המכלית ריקה מתוכן

אפשרי בכל מקום -משרד  
 בהתאם ליעודי קרקע

נוסעים וכן הסעת  א 8.4
מקום המשמש 

לניהול העסק או 
 לשליטה בו

 

 10אסורה חניה של רכבי הסעות העולם מעל 
 טון ברחבי העיר ובסמיכות לבנייני מגורים,

תותר חניה באזורים אשר הוגדרו ונקבעו 
 משאיות כללי מראש כמותרים לחניון 

אפשרי בכל מקום -משרד  
 עודי קרקריבהתאם לי

תחנה מרכזית,  ב 8.4
כהגדרתה בפקודת 

 התעבורה,
 תחנת רכבת מרכזית

 קיים מפרט אחיד ארצי
בתחנה יהיו כלים לאצירה ולטיפול 

במספר שיקבע על ידי העיריה. כלי  באשפה
אצירה אלו יאוחסנו במקום ובאופן כפי 

 שיקבעו על ידי אגף שפ"ע.

 רק על פי תב"ע ייעודית
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רכישת ופינוי מכלי אצירת פסולת, האמורים 
 חשבונו. לעיל יהיו על ידי בעל העסק ועל

 
-תחנת רכבת תת ד 8.4

 קרקעית
  

 רק על פי תב"ע ייעודית  

 -כלי טיס לסוגיהם  8.5
יצורם, תיקונם, 

 שיפוצם
  

מותר באזורי תעשייה, ב`,   
פארק תעשייה וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
כלי רכב וציוד מכני  א 8.6

למעט הנדסי )צמ"ה(,
 – חלקים משומשים

מכירתם, השכרתם, 
תיווך בהם, למעט 
אולם תצוגה לכלי 

 רכב חדשי

, ב`, מותר באזורי תעשייה קיים מפרט אחיד ארצי 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 

חניון בתשלום או  ב 8.6
חניון המשמש באי 

מרכז מסחרי הסמוך 
לו, ששטחם מעל 

מ"ר, למעט  500
חניון כמפורט 

 ז 8.6בסעיף 
 

 בכל רחבי העיר. ארציקיים מפרט אחיד  

כלי רכב וציוד מכני  ג 8.6
למעט הנדסי )צמ"ה(,

 – חלקים משומשים
 רחיצתם

  
 
 

בתקנות  בעל העסק יקיים את כל האמור
כללים לרחיצת רכב ולשטיפת המים )

 2001-תשס"א ,(משטחים מרוצפים במים
 בעל העסק מחויב בהתקנת מז"ח

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 

כלי רכב וציוד מכני  ו 8.6
למעט  הנדסי)צמ"ה(,

 – חלקים משומשים
 ייצורם, שיפוצם

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

מותר באזור תעשייה, ב` 
ג` פארק תעשייה -ו

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/235_078.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/235_078.htm
http://www.water.gov.il/Hebrew/Water-saving/FilesHousehold/Regulations-Carandfloor.pdf
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-חניון מקורה או תת ז 8.6
קרקעי, ששטחו מעל 

מ"ר שהוא  500
בתשלום או פתוח 

לקהל הרחב, למעט 
חניון המשמש את 

עובדי או דיירי 
 הבניין בלבד

 

 בכל רחבי העיר.  

חלקים  א 8.7
של כלי  משומשים

רכב, ציוד מכני 
 -הנדסי )צמ"ה( 

 מכירתם, אחסונם

מותר באזורי תעשייה, ב`,   
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 
 
 
 
 

חלקים  ב 8.7
של כלי  משומשים

ציוד מכני רכב, 
 -הנדסי )צמ"ה( 

 פירוקם מהרכב

מותר באזורי תעשייה, ב`,   
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 

 –כלי שיט  א 8.8
 השכרתם, אחסונם

 

    

 מעגנה ג 8.8
 

    

 –שיט כלי  ד 8.8
ייצורם, תיקונם, 

 שיפוצם

מותר באזורי תעשייה, ב`,   
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 

מקום  – מוסך א 8.9
לתיקון ואחזקת כלי 

רכב, צמ"ה 
וחלקיהם, לרבות 

 קיים מפרט אחיד ארצי
מים  3בעל עסק הנ"ל יפעל על פי כלל פרק 

 ושפכים "בהוראות הכלליות לעסקים".

תעשייה א',  ימותר באזור
ב` ג` פארק תעשייה 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 
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מוסך של עסק 
 - שאינו טעון רישוי
מכונאות כללית, 

פחחות וצביעה 
)לרבות כלי רכב 

 המונעים בגז(
 

במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל 
העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת 

  הארצי הסביבה המופיעות במפרט
 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 
 
 

מקום  – מוסך ב 8.9
לתיקון ואחזקת כלי 

רכב, צמ"ה 
וחלקיהם, לרבות 

מוסך של עסק 
 - שאינו טעון רישוי

 חשמלאות

הקמת מוסך חשמלאות   
חדש מותר באזור 

פארק וג`  תעשייה, ב`,
תעשייה ציפורית לאחר 
בדיקת אכלוס מקדימה 
ואישור הגנת הסביבה, 
בתנאי שעומדים בדיני 

תכנון ובנייה והשטח 
  מיועד לתעשייה.

 
 
 
 
 
 

מקום  – מוסך ד 8.9
לתיקון ואחזקת כלי 

 רכב, צמ"ה
וחלקיהם, לרבות 

מוסך של עסק 
 - שאינו טעון רישוי

 תיקון תקרים
  
  

 קיים מפרט אחיד ארצי
מים המשמשים לאיתור תקרים יסולקו 

למערכת הביוב הציבורית רק לאחר שעברו 
דרך מערכת לסינון מוצקים בקוטר העולה על 

 ס"מ. 1
העסק יסלק צמיגים משומשים -

לאמור בחוק לסילוק ומחזור  בהתאם
 בבית עסק. 2007 יגיםצמ

צמיגים משומשים יאוחסנו בעסק עד למועד 
פינויים באופן שימנע הצטברות מים בהם,, 
באחת מהדרכים האלה: קירוי אזור אחסון 

הצמיגים; כיסוי הצמיגים; אחסון הצמיגים 
 כשהם חתוכים לארבעה חלקים לפחות.

מחוז צפון של לבעל העסק ישלח, אחת לשנה, 
, למחלקת הגנת בההמשרד להגנת הסבי

הסביבה עירונית ולמחלקת רישוי עסקים 
המעידים  קבלות ואישורים על פינוי צמיגים

על יעד הפינוי וכמות הצמיגים שפונתה לכל 
 יעד, במשך השנה.

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
תכנון  שעומדים בדיני

ובנייה והשטח מיועד 
  לתעשייה.

  
  
  
  

 
 
 
  
  
  

מקום  – מוסך ו 8.9
לתיקון ואחזקת כלי 

רכב, צמ"ה 
וחלקיהם, לרבות 

מוסך של עסק 
 - שאינו טעון רישוי
 טיפול אחר ברכב

מותר באזורי תעשייה, ב`,  קיים מפרט אחיד ארצי 
פארק תעשייה וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
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     רכבל 8.11
מרכז תחזוקה  8.12

 לרכבות
   

 -כלי נשק ותחמושת  א 9.1
מכירתם, תיקונם, 

 20אחסונם )אחסון 
כלי ירייה ומעלה או 

 100,000אחסנת 
 כדורים ומעלה(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מותר בכל מקום שבו  קיים מפרט אחיד ארצי 
 מותר מסחר קמעונאי

 מטווח ירי ב 9.1
  
  

 קיים מפרט אחיד ארצי
פסולת כדורי עופרת תפונה לאתר מורשה על 

 פי חוק בלבד.
מתקן לשטיפת חלקי נשק, במידה וקיים, 

יעמוד על משטח שאינו מנוקז למערכת 
 הביוב.

וממיסים  חל איסור על הזרמת פסולת שמן
מתהליך ניקוי נשקים למערכת 

הפסולת תפונה לאתר מאושר לפי כל  הביוב.
 דין.

מחוז צפון בעל עסק, באם יידרש לכך על ידי 
, יתקין בעסק של המשרד להגנת הסביבה

מערכת לטיפול בגזי הפליטה של כלי הנשק, 
 על פי מפרט שיוכן על ידי יועץ מקצועי.

בנושא בעל העסק יקיים את כל הדרישות 
-2.2המופיעות בסעיפים  מניעת רעש,

 פרק "דרישות כלליות מעסקים". של 2.3
 

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
  

 בלבד. סגור יאושר מטווח
  
  

 -כלי נשק ותחמושת  ג 9.1
 ייצורם

  

מותר באזורי תעשייה, ב`,   
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
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שרותי שמירה או  9.4
מוקד בקרה  -איתור 

 אלקטרוני
 

    

 -אבני חן, יהלומים  10.1
 ליטושם, עיבודם

  

מותר באזורי תעשייה, ב`,   
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

 לתעשייה.
 

אבנים, מחצבים,  10.2
חציבה,  –מינרלים 

כרייה, גריסה 
)לרבות מגרסה 

ניידת(, עיבוד ושינוע 
 פנימי

 
 

מגרסה ניידת מותרת רק על פי אישור פרטני 
 של מהנדס העיר.

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
ג` פארק תעשייה ציפורית 

לאחר בדיקת אכלוס 
מקדימה ואישור הגנת 

הסביבה, בתנאי שעומדים 
בדיני תכנון ובנייה 

  והשטח מיועד לתעשייה.
 

בית דפוס, למעט  10.3
הדפסה על נייר 

באמצעות צילום, 
 פול או העתקהשכ

מותר באזורי תעשייה, ב`,  
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 

טקסטיל, דברי  א 10.4
 -הלבשה 

ייצור, צביעה, 
 אשפרה, הדפסה

 
 

מותר באזורי תעשייה, ב`,  קיים מפרט אחיד ארצי 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 

טקסטיל, דברי  ב 10.4
 -הלבשה 

 גזירה, תפירה
 
 

בכל מקום בו מותר מסחר  קיים מפרט אחיד ארצי 
  קמעונאי בתוכניות

 –דברי הנעלה  10.5
 ייצורם

  

מותר באזורי תעשייה, ב`,  קיים מפרט אחיד ארצי 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
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שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 

 -דשנים  א 10.6
ייצורם, עיבודם, 

 אריזתם
 

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

אסור בכל אזורי העיר נוף 
 הגליל

 –דשנים  ב 10.6
 אחסונם

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אסור בכל אזורי העיר נוף   
 הגליל

חומרי גלם לבנייה,  א 10.7
מוצרי בנייה 

מוגמרים, מלט, 
בטון, אספלט, זפת, 

 –ומוצריהם 
הכנתם, ייצורם, 

 עיבודם

 קיים מפרט אחיד ארצי
 בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק מאבק- 

ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות 
טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות 

 אבק לסביבה.
אחסון פתוח של אגרגטים וחול מחצבה -

 יבוצע בתאי אחסון בלבד.
יהיו  תאי אחסון לחול מחצבה בתפזורת-

סגורים ואטומים משלושה כיוונים ומקורה. 
בכניסה יוצב וילון פלסטיק מגובה התקרה 

הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל ועד פני 
 עת.

תאי אחסון לאגרגטים בתפזורת יהיו סגורים -
צדדים. על קירות התאים יסומן קו גובה  3 -ב

מטר מקצה העליון של  0.5במרחק של 
הקירות. ערמת האגרגטים בתא לא תעלה על 

 קו הגובה המסומן.
לא יהיה אחסון של חול ואגרגטים אלא -

 לעיל.בתאי האחסון האמורים 
אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת -

יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו 
 פעולות אריזה של זפת בעסק.

אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או -
בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר 

המתוכננת לכך שריכוז החומר 
 10הנפלט מסילוסים לא יעלה על  החלקיקי

התראה על מילוי  המערכת תכלול מג"/מק"ת.
 יתר.

יהיו תקינות בכל  מערכות הסינון וההתראה

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
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 ויתוחזקו לפי הוראות היצרן. עת
שינוע המלט מהסילו ואליו יהיה במערכות 

 סגורות בלבד.
לאתר מורשה  פסולת מהעסק תפונה-

 במכלים המונעים פיזורה לסביבה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חומרי גלם לבנייה,  ב 10.7
מוצרי בנייה 

מוגמרים, מלט, 
בטון, אספלט, זפת, 
בלוקים, אבן, שיש 

 -ומוצריהם 
אחסונם, מכירתם, 
למעט אולם תצוגה 

 שאין בו מלאיבלבד 
  

 קיים מפרט אחיד ארצי -
בעל העסק יבצע ניקוי שטח העסק מאבק 
ומשאריות אגרגטים ותוצרים באמצעות 

טאטוא באופן ובתדירות שתימנע פליטות 
 אבק לסביבה.

אחסון פתוח של אגרגטים וחול מחצבה -
 יבוצע בתאי אחסון בלבד.

יהיו  תאי אחסון לחול מחצבה בתפזורת-
ם משלושה כיוונים ומקורה. סגורים ואטומי

בכניסה יוצב וילון פלסטיק מגובה התקרה 
ועד פני הקרקע אשר יהיה שלם ותקין בכל 

 עת.
תאי אחסון לאגרגטים בתפזורת יהיו סגורים -
צדדים. על קירות התאים יסומן קו גובה  3 -ב

מטר מקצה העליון של  0.5במרחק של 
הקירות. ערמת האגרגטים בתא לא תעלה על 

 הגובה המסומן.קו 
לא יהיה אחסון של חול ואגרגטים אלא -

 בתאי האחסון האמורים לעיל.
אחסון של חומרים יוצרי ריח ובכלל זה זפת -

יבוצע במכלים סגורים בלבד. לא יבוצעו 
 פעולות אריזה של זפת בעסק.

אחסון מלט יעשה בשקים סגורים בלבד או -
בסילוסים המחוברים למערכת טיפול באוויר 

כננת לכך שריכוז החומר המתו
 10הנפלט מסילוסים לא יעלה על  החלקיקי

התראה על מילוי  המערכת תכלול מג"/מק"ת.
 יתר.

יהיו תקינות בכל  מערכות הסינון וההתראה

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
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 ויתוחזקו לפי הוראות היצרן. עת
שינוע המלט מהסילו ואליו יהיה במערכות 

 סגורות בלבד.
לאתר מורשה  פסולת מהעסק תפונה-

 המונעים פיזורה לסביבה. במכלים
  

הכנתם, ייצורם,  ג 10.7
עיבודם של אבן 

 ושיש
 
 
  

מותר באזורי תעשייה, ב`,   
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
  

 
 
 
 

הכנתם, ייצורם,  ד 10.7
 עיבודם של בלוקים

מותר באזורי תעשייה, ב`, ג`   
 פארק תעשייה ציפוריתו

לאחר בדיקת אכלוס 
מקדימה ואישור הגנת 

הסביבה, בתנאי שעומדים 
בדיני תכנון ובנייה והשטח 

  מיועד לתעשייה.
 חומרי חיטוי או א 10.8

 –ניקוי 
ייצורם, עיבודם, 

 אריזתם

מותר באזורי תעשייה, ב`,   
פארק תעשייה וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 

 חומרי חיטוי או ב 10.8
 –ניקוי 

אחסונם שלא לצורך 
 מכירה במקום

מותר באזורי תעשייה, ב`,  קיים מפרט אחיד ארצי 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
ישור אכלוס מקדימה וא

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 

חומר גלם, מוצר,  10.9
מכשיר או חלקיו 

שאינם טעוני רישוי 
לפי פרט אחר 

ייצורו,  -בתוספת זו 
עיבודו, צביעתו, 

 קיים מפרט אחיד ארצי
תאם לאופי והיקף הפעילות תנאים יינתנו בה

 של העסק הספציפי

מותר באזורי תעשייה,  
ארק תעשייה וב`, ג` פ

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
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הרכבתו, ציפויו, 
השחזתו, הדפסה 

 עליו, תיקונו
 

ובנייה והשטח מיועד 
  לתעשייה.

 

10.10 
 א

חומרים מסוכנים, 
לרבות חומרים 
רדיואקטיביים 

ופסולת חומרים 
  -מסוכנים 

ייצורם, עיבודם, 
 אריזתם, מחזורם

  

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

נוף  אסור בכל אזורי העיר
 הגליל

10.10 
 ב

חומרים מסוכנים, 
לרבות חומרים 
רדיואקטיביים 

ופסולת חומרים 
 –מסוכנים 
  אחסונם

 

נוף  העיראסור בכל אזורי   
 הגליל

10.10 
 ג

חומרים מסוכנים, 
לרבות חומרים 
רדיואקטיביים 

ופסולת חומרים 
 -מסוכנים 
  מכירתם

נוף  אסור בכל אזורי העיר  
 הגליל

10.10 
 ד

חומרים מסוכנים, 
לרבות חומרים 
רדיואקטיביים 

ופסולת חומרים 
 -מסוכנים 

 איסופם, שינועם 
 

 הובלת אסורה חניה של משאיות לצורכי,
חומ"ס בכל שטח העיר ובסמיכות לבנייני 

תותר חניה באזורים אשר הוגדרו  מגורים,
ונקבעו מראש כמותרים לחניון משאיות כללי 

 וזה רק כאשר המשאית ריקה מתוכן

נוף  אסור בכל אזורי העיר
 הגליל

10.10 
 ה

חומרים מסוכנים, 
לרבות חומרים 
רדיואקטיביים 

ופסולת חומרים 
 -מסוכנים 

טיפול באריזות 
 משומשות 

 

נוף  אסור בכל אזורי העיר  
 הגליל

10.10 
 ו

 טיפול בפסולת
 
 

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

נוף  אסור בכל אזורי העיר
 הגליל

10.10 
 ז

תחנת מעבר לפסולת 
 חומרים מסוכנים

 

נוף  אסור בכל אזורי העיר  
 הגליל

10.11 
 א

חומרי נפץ, מוצרים 
המכילים חומרי 

נור -נפץ, זיקוקין די

נוף  אסור בכל אזורי העיר  
 הגליל
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ייצורם, עיבודם,  -
 פיתוחם

 
10.11 

 ב
חומרי נפץ, מוצרים 

המכילים חומרי 
נור -נפץ, זיקוקין די

מכירה, אחסונם,  -
 אריזתם

 

נוף  אסור בכל אזורי העיר  
 הגליל

10.11 
 ג

חומרי נפץ, מוצרים 
המכילים חומרי 

נור -נפץ, זיקוקין די
שינועם, הובלתם,  -

 איסופם
 

הובלת  אסורה חניה של משאיות לצורכי, 
זיקוקים בכל ברחבי העיר  חומרי נפץ,

תותר חניה  ובסמיכות לבנייני מגורים,
באזורים אשר הוגדרו ונקבעו מראש 

כמותרים לחניון משאיות כללי וזה רק כאשר 
 המשאית ריקה מתוכן

נוף  ר בכל אזורי העיראסו
 הגליל

10.11 
 ד

חומרי נפץ, מוצרים 
המכילים חומרי 

נור -נפץ, זיקוקין די
 מחזורם, הנצלתם -

נוף  אסור בכל אזורי העיר  
 הגליל

10.11 
 ה

חומרי נפץ, מוצרים 
המכילים חומרי 

נור -נפץ, זיקוקין די
השמדתם, אתר  -

 להשמדתם
  

נוף  אסור בכל אזורי העיר  
 הגליל

10.11 
 ו

חומרי נפץ, מוצרים 
המכילים חומרי 

נור -נפץ, זיקוקין די
בחינתם, אתר  -

  לבחינתם
 

אסור בכל אזורי העיר נוף   
 הגליל

מותר באזורי תעשייה, ב`,     מרפדייה 10.13
פארק תעשייה וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 

10.14 
 א

מתכת, מוצריה, 
מוצרים בעלי מרכיב 

מתכתי, גרוטאות 
ייצורם,  -מתכת 

עיבודם, יציקתם, 
ציפויים, ניקויים, 

 צביעתם
 

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

 מותר באזורי תעשייה, 
פארק תעשייה וב`, ג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
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10.14 
 ב

פחחות, למעט 
  פחחות רכב

  

 קיים מפרט אחיד ארצי
במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל 

העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת 
הסביבה המופיעות במפרט הארצי לפריט 

 ב` 10.16
 
 
  

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

 לתעשייה. 
 

10.14 
 ג

  מסגריה
  

 
 
 

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה.
 
 

  ייצור שלטים ד10.14
  

 קיים מפרט אחיד ארצי
במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, בעל 

העסק יעמוד בדרישות המשרד להגנת 
הארצי לפריט הסביבה המופיעות במפרט 

 ב` 10.16
 

  

10.14 
 ה

מתכת, מוצריה, 
מוצרים בעלי מרכיב 

מתכתי, גרוטאות 
אחסונם,  -מתכת 

 מיונם סחר בהם

 קיים מפרט אחיד ארצי
כל פעילות העלולה לגרום לזיהום קרקע, 

תתבצע על  לרבות פרוק וטיפול בגרוטאות,
גבי משטחי תפעול המנוקזים למפריד שומן, 

 מקורה.השטח האמור יהיה 
חל איסור על הנצלת חומרים מהגרוטאות 

 בעזרת שריפה.

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

 לתעשייה
אחסון גרוטאות אסור  

 בכל אזורי העיר נוף הגליל
  

10.14 
 ו

מתכת, מוצריה, 
מוצרים בעלי מרכיב 

מתכתי, גרוטאות 
  הרכבתם -מתכת 

 
 

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
כנון תשעומדים בדיני 

ה והשטח מיועד יובני
 לתעשייה

 
10.14 

 ז
מתכת, מוצריה, 

מוצרים בעלי מרכיב 
מתכתי, גרוטאות 

 גריטתם –מתכת 

אסור בכל אזורי העיר נוף   
 הגליל
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10.16 

 א
עיבוד,  -עץ ומוצריו 

צביעה, ציפוי,  ייצור,
 חיסום וחיטוי

  

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

 לתעשייה
 

10.16 
 ב

 ייצור רהיטים
  

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה
 

10.16 
 ג

אחסונו  -עץ ומוצריו 
  ומכירתו

 ,מותר באזור תעשייה, ב` קיים מפרט אחיד ארצי 
פארק תעשייה וג` 

לאחר בדיקת  ציפורית
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

 לתעשייה
מכירתו מותר בכל מקום 

המיועד למסחר למעט 
  בנייני מגורים

 
פלסטיק ומוצריו:  10.20

 ייצור, עיבוד, מחזור
  

 קיים מפרט אחיד ארצי 
 

מותר באזורי תעשייה, ב`, 
פארק תעשייה וג` 

ציפורית לאחר בדיקת 
אכלוס מקדימה ואישור 

הגנת הסביבה, בתנאי 
שעומדים בדיני תכנון 
ובנייה והשטח מיועד 

  לתעשייה
 

  קיים מפרט אחיד ארצי ייצור–נייר ומוצריו  10.21
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 עסקים רישוי הליך

 הבקשה מסמכי הכנתומוקדם  מידע – 1 שלב

הדרישות בהן צריך העסק לעמוד לשם קבלת  מהכנת הבקשה מומלץ לבדוק מהןבטרם פתיחת העסק וכחלק 

 .רישיון

 .למידע מקדמיבאפשרותכם לפנות לגורמי הרישוי השונים בבקשה 

את הדרישות. קבלת המידע כרוכה בתשלום  גורמי הרישוי יבצעו בדיקה בהתאם לנתוני העסק וימסרו לכם .

 אגרה.

 

 הכנת מסמכי הבקשה

 .2000 -בהתאם לחוק ולתקנות רישוי עסקים )הוראות כלליות(, תשס"א

 הבקשה לרישיון עסק תכלול:

 טופס בקשה לרישיון עסק .1

 צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון .2

 ייפו כוח חתום ע"י בעל העסק. –מטעמו אם מוגשת ע"י גורם 

 אישור אודות תשלום אגרת רישוי עסקים .3

 עותקים, לאחר שנחתמו ע"י בעל מקצוע מוסמך: 5 -הגשת המסמכים הבאים ב .4

o תוכנית עסק 

o תרשים סביבה 

o מפה מצבית 

 חוזה שכירות או חוזה רכישה של הנכס בו העסק פועל .5

 נסח טאבו של הנכס בו פועל העסק .6

 המופעל ע"י חברה/ תאגיד:בעסק  .7

o רישום ברשם החברות, עדכני לשלושת החודשים האחרונים 

o תעודת התאגדות של החברה 

o תקנון החברה 

o  )עדכני  –אישור מרואה חשבון או מעורך דין בדבר הרשאים לחתום בשם החברה )מורשי חתימה

 לשלושת החודשים האחרונים

 חשבוןנא לצרף אישור מרואה  -אם העסק עוסק מורשה  .8

במידת הצורך, המחלקה לרישוי עסקים עשויה לדרוש צירוף מסמכים נוספים, בהתאם להוראות החוק, התקנות הצו 

 ולנסיבות העניין.

  

https://www.nof-hagalil.muni.il/%D7%9E%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A9%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F/
https://www.nof-hagalil.muni.il/%D7%9E%D7%94%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%9D-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7-%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%A9%D7%9D-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F/
https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1609413207.3629.pdf
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 עסק תכנית

למחלקה תכנית העסק צריכה להתבסס על חוק התכנון והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות. באפשרותך לפנות 

 כנית.ותהתכנון העסק והכנת ללצורך קבלת הנחיות לרישוי עסקים, 

 . העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים תכנית העסק תכלול את תיאור

 .1:50. עסק בתחום המזון, יגיש תוכנית בקנה מידה 1:100להיות בקנה מידה על התוכנית 

  בקנ"מ אחר, בהתאם לסוג עסק ומיקום. תבקש מפה ייתכנו מצבים בהם רשות הרישוי

 לפחות שני חתכי אורך וטבלה, כמפורט להלן. (,על)מבט תכלול תכנית תנוחה  תכנית העסק

 

 בתוכנית התנוחה יש לפרט:

 .חלוקה פנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק והשימושים של כל חלק 

 .מתקני תברואה שיהיו בעסק כולל אסלות וכיורים 

 .מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק  

 .פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבנייה 

 .מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן 

 יזוג אוויר, קולט עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מ

מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה. רשות הרישוי ונותני האישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על 

 המערכות כאמור.

 .מתקנים לאצירת אשפה ופינויה 

 .ארובות 

 .מערכות וציוד לכיבוי אש 

 קוסטיים, אם ישנם.מתקני ניטור וסידורים א 

 .המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים וכיו"ב 

 .מיקום שני חתכים אנכיים, ניצבים זה לזה 

 

 סביבה תרשים

תוכנית שמכין מודד מוסמך ובה מוצג הגוש, החלקה עליהם מתכננים, הסביבה הקרובה )הכביש, היא תרשים סביבה 

 המדרכה, בורות הניקוז וכדומה(.

 .ויש לסמן בו את כיוון צפון 1:2,500להיות בקנה מידה על התרשים 

 ייתכנו מצבים בהם רשות הרישוי תבקש מפה בקנ"מ אחר, בהתאם לסוג עסק ומיקום.

 בתרשים יש לציין:

  הגוש והחלקה בהם נמצא העסק, יודגשו בקו עבה ויצוין מספרם כפי שמופיע בפנקסי המקרקעין, לפי חוק המקרקעין

 .1969 –התשכ"ט 

 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק. 500החלקות שבסביבת החלקה בה מצוי העסק, עד מרחק של י מספר 

 .הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה, שבה מצוי העסק ושמותיהם 
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 מצבית מפה

 .תרשים מצבי ו/או מפה טופוגרפית המשקפים את השטח הבנוי והלא בנוי - מפה מצבית מתארת את המצב הקיים

 .1:2,500על המפה להיות בקנה מידה 

  ייתכנו מצבים בהם רשות הרישוי תבקש מפה בקנ"מ אחר, בהתאם לסוג עסק ומיקום.

 במפה יש לציין:

  ֵרות התוחמים אותו. גבולות העסק יסומנו בקו שטח הקרקע בו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגד

 עבה.

  הרחובות הגובלים עם העסק.בתרשים המגרש יש לסמן את 

 מצוי הוא שבו החלקה בתוך הבניין ומיקום מצוי הוא שבו הבניין בתוך העסק של מיקומו. 

 .אם העסק פרוס על כמה קומות יש להכין תרשים נפרד לכל קומה 

 .מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה 

 .מתקנים לסילוק אשפה 

  ,דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק. תסומן הצנרת להובלתם.מכלי גז  

 .מערכות לכיבוי אש 

 חדרים ושטחים המשרתים את העסק, שאינם צמודים לו, כגון מחסן ושירותים. 

 יש לציין בתרשים את העסקים להם קיר משותף עם העסק המוגש ולציין את מהות העסקים האלו. 

  העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה )התקנה מקומות החנייה המשרתים את

 ., לצורכי השימוש בעסק1983-מקומות חניה(, התשמ"ג

 המהנדס ידרוש מפת טופוגרפית חתומה בחתימה מקורית על במידת הצורך, עסקים בהם נדרש היתר לשימוש חורג, ב

 .ידי מודד מוסמך
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 ופתיחת תיק עסקהגשת בקשה לרישיון  – 2 שלב

 את הבקשה ניתן להגיש בערוצים הבאים:

 להשאיר ניתן, הקורונה מגבלות בשל קהל קבלת מתקיימת לא בה בתקופה. עירייהב עסקים לרישוי המחלקה במשרדי 

 .לעירייה בכניסה השומר אצל הנדרשים החומרים עם מעטפה

 עסק ומפה מצבית(  תוכנית)תרשים סביבה,  תוכניות למעט דואר אלקטרונילהגיש את מסמכי הבקשה, באמצעות  ניתן

 אשר יש להגישם בעותק פיזי במשרדי המחלקה לרישוי עסקים. 

 

 .אגרה בתשלום כרוכה עסק לרישיון בקשה הגשת

 .₪ 330הינו  2021אוקטובר גובה האגרה נכון לחודש 

 

 מוקד גבייה[. קישור לפרטי ]באתר העירייה או בטלפון לשלם את האגרה באמצעות כרטיס אשראי  ניתן

 מחלקה לרישוי עסקים.שובר לתשלום ניתן לקבל ב

 

 תהליך הטיפול בבקשה לרישיון עסק

בקשה לרישיון עסק במערכת רישוי ותפתח בדיקה ראשונית של שלמות הבקשה המחלקה לרישוי עסקים תבצע  .א

 .עסקים

תאמה בין העיסוק להבטיח הבכדי סיור בעסק עם פתיחת הבקשה לרישוי עסק, מפקחי מחלקת רישוי עסקים, יבצעו  .ב

 לבין מהות העיסוק המוגדרת בבקשה לרישיון עסק, עפ"י הצו.

לשם בדיקת לאגף לרישוי ופיקוח על הבנייה ו )עפ"י החוק והצו( לגורמי הרישוי הנדרשים עם פתיחת הבקשה, היא תופץ .ג

 התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק. לשם קבלת אישורם ותנאיהם או ,התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה

 מהגשת כל המסמכים הנדרשים לשם פתיחת הבקשה. םימי 21הפצת הבקשה לגורמי הרישוי תיעשה תוך 

 באחריות המבקש להשלים מסמכים נדרשים במהרה, בכדי למנוע מצב של עסק הפועל ללא רישיון וללא בקשה לרישיון.

  בטיפול בשלב זהלנוכח התפרצות מגפת הקורונה ייתכן עיכוב. 

 

 הרישוי גורמי ותשובות הבקשה בדיקת - 3 שלב

 בדיקה של עמידת העסק בדרישות החוק והתקנות.גורמי הרישוי יבצעו 

 מסלול שאליו משויך הפריטהעפ"י  וגורמי הרישוי נקבעזמני הטיפול המוגדרים ל. 

  ימים  60נותן האישור, רשאי  להאריך את המועד למתן תשובה לרשות הרישוי, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על

, הבקשה לנותני האישור. הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתבהפצת מיום 

 .ימים מיום 90הכולל לא יעלה על , ובלבד שמשך ההארכה ע"י גורמים מוסמכים המנויים בחוק ובתקנות

 

  



 

71 

 . את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור תרכזלרישוי עסקים  המחלקה

  .ימים 45בבקשה בתוך  תחליט רשות הרישוי

  וקיימת התאמה בין הנתונים שהתקבלו אצל רשות הרישוי לעסק ולמהותו גורמי הרישוי כלאם התקבלו האישורים של 

 .הרישוי רישיון לעסקק רשות יתפ,

  לח לעסק ולבעליו מסמך  סירוב וטיוטה אשר מנמקת שרשות הרישוי ת, אם מגורי הרישוי או יותר דחה את הבקשה

 עסק ע"י מפקח רישוי עסקים.ל. ההודעה תימסר  את סיבת הסירוב 

  גורמי הרישוי רשאים לדרוש תנאים מקדימים בטרם הם נותנים את תשובתם הסופית, התנאים מוקצבים בזמנים אשר

נקבעים ע"י הגורם עצמו כל עוד לא ניתנו תנאים הנ"ל ולא  ניתן אישור/סירוב מהגורם אינה רשאית רשות הרישוי 

וזאת בהתאם  שם קיום אותם תנאים מקדימים להפיק רישיון על דעת עצמה באותו פרק זמן שהוקצב לבעל העסק ל

 לפירוט שיובא להלן.

 ג( או )ד(, 7, כאמור בתקנה מעבר לזמנים המקובלים בחוק אם לא התקבלה תשובה מאחד או יותר מגורמי הרישוי(

העתק  היתר זמני ובו פירוט תנאיו ומועד ביצועם.ימים ממתן ההודעה לנותן האישור,  7למבקש, תוך  רשות הרישויתיתן 

 מההיתר הזמני תשלח לנותן האישור.

 

 תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

 :חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים

בטרם ההליך  וחובה לקיימו העסק בטרם ניתן רישיוןתנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור  – תנאי מוקדם .1

 .הושלם

סק הוא יופיע גם בגוף הרישיון בעת הפעלת הע ,תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע – תנאי ברישיון .2

 .והפרה שלו תוביל להפרת  תנאים והליך ביטול רישיון

 .תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק – תנאי נוסף ברישיון .3

עפ"י  ים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנותלבעל העסק יש אפשרות לערער על התנא

 הדרכים המנויות בדין.

 
 היתר זמני

לצורך השלמת דרישות גורם הרישוי. היתר זמני תמיד יהיה  ,רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת

 :בנסיבות הבאות ,הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמנירשות   .מוגבל בזמן )לתקופה שלא תעלה על שנה(

 נתקבלו אישורי כל הגורמים, וחלקם אישרו מתן היתר זמני בלבד. 

  יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגורמים השונים והם לא לאחר תזכורת  חוזרת לגורם מ 7+ 30חלפו

 .השיבו

 וגורם משטרה אינו  כניות ובסוג העיסוקוא חל כל שינוי בעסק, בתהוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי ל

 .גורם מאשר בפריט הנ"ל

  לא חודש בידי הגורמים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם, אשר רישיון תקופתיניתן. 
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 קבלת רישיון עסק – 4שלב 

 טופס הרישיון

 ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו הפרטים הבאים: 

 העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי. 

 שמות הבעלים הרשומים בעסק. 

 שטח העסק. 

 כתובת העסק. 

 ( אם תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג)קיים. 

ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול  –בנוסף לאלה 

 .העסק

 

 תהליך קבלת הרישיון

עם קבלת אישור כל גורמי הרישוי, רכזת רישוי עסקים תפיק את הרישיון ותעביר אותו לאישור מנהל המחלקה, מנהלת 

 .לחתימה ראש רשות הרישוי –מקום ראש העיר  וממלאהמינהל 

, והוא יירשם 2000-כלליות( תשס"אתקנות רישוי עסקים )הוראות צו רישוי עסקים ותוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי 

 .בטופס הרישיון

 .כי הרישיון שלו אושררכזת רישוי עסקים תודיע לבעל העסק 

 

 דגשים נוספים:

 יימסר לבעל העסק בתיאום מראש, לאחר שחתם על תצהיר לפיו קרא והבין את כל התנאים שיש , זמני עסק רישיון

 .קצוב בזמןעל מנת שיהפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק  ,למלא

 )רישיון העסק הינו בר תוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום )וצורפה לרישיון. 

 

 הצגת הרישיון בעסק

 .במקום גלוי בעסק, לעיונו של כל לקוח רישיון העסק,על פי התקנות, יש להציג את 

 

 בקשה להשגה

 דרישות  על או החלטה על  )ערעור(השגה להגיש ניתן, עסקים רישוי לתקנות 2' ד ופרק עסקים רישוי לחוק  5' ג 7 סעיף פ"ע

אשר נקבע כי הם הינם  עסקים סוגי עבור",  ארצי מוסמך גורם"ל את ההשגה מגישים , מסוים רישוי נותן או הרישוי רשות

 .ממשלתיים  אחידים מפרטים פורסמו שלגביהםו טעוני רישוי ומחויבים ברישיון עסק ,

 . או זמני היתר, רישיון לתת סירוב על או דרישה על -)ערעור(" השגה"

הגורם אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת השגה נקבעה מטעמו או לקיים מטרה שהוא  – "גורם ארצי מוסמך"

 )א( ו )ב(1מופקד עליה לפי החוק. כלומר )נותני האישור כפי שקובע חוק רישוי עסקים בסעיף 

 ההשגה:הגשת הגשת השגה כרוכה בתשלום אגרה. 
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 את ההשגה יש להגיש לגורם הארצי בשני עותקים, ולהעביר עותק נוסף ליחידה לרישוי עסקים.  .1

אם בהשגה יש טענה לאי התאמה בין דרישות שני גורמים או בין דרישה למטרת גורם אחר, יועבר עותק גם לגורם 

 הארצי האחר.

 יש לצרף להשגה אישור על תשלום האגרה. .2

 יום מיום קבלת הדרישה או ההחלטה עליה הוגשה ההשגה. 30וך יש להגיש את ההשגה בת .3

 
ימים ממועד  30גורם מוסמך ארצי יכריע בהשגה ויעביר את החלטתו המנומקת בכתב למשיג ולרשות הרישוי, בתוך 

הגשת ההשגה עם כל מצורפיה למשרדו; ואולם הוא רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך את המועד למתן החלטתו 

 ימים ממועד הגשת ההשגה. 60בד שמשך ההארכה לא יעלה על בהשגה, ובל

 objections-law-license-https://www.gov.il/he/service/businessקישור לצורך הגשת השגה באופן מקוון: 

 

 

 

 שינוי בעלות ושינויים בעסק

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה שינוי בעלות מהווה 

 .1968-בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

  ,עסק לרישיון בקשה טופסשינוי בעלות מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק, על גבי ככלל. 

  ניתן לבצע שינוי בציון הבעלים ברישיון ללא צורך מחזיק ברישיון בתוקףהעסק ב ,לחוק רישוי עסקים 34עפ"י תיקון ,

בהליך רישוי חדש, בתנאי שהבעלים הנכנס יחתום על תצהיר בו הוא מתחייב כי לא נעשה ואינו מתכוון לבצע שינוי 

מיום כניסתו לעסק שתוקפו יהיה רשות הרישוי תנפיק לבעלים החדש רישיון . במקרה זה גודלו ויעודו במהות העסק,

וכל זה במידה והמשטרה  )יתרת תקופת הרישיון המקורי(. םמים תוקף הרישיון המקורי שהונפק לבעלים הקודועד תו

אינה משתתפת בהליך הרישוי לאותו פריט, במידה והמשטרה משתתפת בהליך הרישוי קודם תצא הפניה למשטרה 

ותר לפי הרישיון הקודם אשר היה ורק לאחר מתן אישורם יונפק רישיון עסק לבעלים החדש בהתאם לשארית הזמן שנ

 שייך לבעלים הקודם.

בסיומם  שנשארו.השנים  7-שנים, יקבל רישיון ל 3והחליף בעלים לאחר שנים  10-לדוגמא: עסק אשר קיבל רישיון ל

 יחודש הרישיון בהתאם לתהליך חידוש רישיון עסק.

 

 כל שינוי בעסק קיים מחייב הגשת בקשה חדשה לרישיון עסק.

הוספת פרטי , שינוי ו/או תוספת לסוגי העסקים, מהות העסק, פיזיים ופנימיים בעסקינויים שינוי בעלות כאמור, ש בכלל זה

 .הגדלה או הקטנה של שטח העסק, שינוי העיסוק, עיסוק

 

 היתר לשימוש חורג לשם קבלת רישיון עסק

וסדרים, במקביל לבדיקת גורמי הרישוי על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לרישוי עסקים במבנים שאינם מ

 :בודק אם הבקשה תואמת את דיני התכנון והבנייה בנושאים הבאיםהאגף לרישוי ופיקוח על הבנייה השונים, 

 חוקיות המבנה והיתר הבנייה. 

https://www.gov.il/he/service/business-license-law-objections
https://www.nof-hagalil.muni.il/uploads/n/1609413207.3629.pdf
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  מידת העמידה בהגדרות המאפשרות רישיון עסק ללא היתר בנייה –באם אין היתר בנייה. 

  לייעוד המבנה על פי היתר הבנייה ותכנית בניין עיר )תב"ע(התאמת השימוש בנכס. 

בקשה  בעל העסק נדרש להגיש 101אם השימוש אינו תואם את היתר הבנייה או התב"ע )תכנית בניין עיר(, ע"פ תיקון 

 במערכת הארצית של "רישוי זמין".  לקבלת היתר לשימוש חורג

 .ועלויות נוספות היטל השבחה ,אגרת שימוש חורג קבלת ההיתר כרוכה בתשלום

 עסק רישיון חידוש

לכל גורמי הרישוי שאישורם נדרש, ותבקש את חודשים מראש,  3המחלקה לרישוי עסקים תפנה  ,לפני תום תוקף הרישיון

 .חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון

 ימים מיום שקיבל את ההפניה. 45עמדתו תוך כל אחד מגורמי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את 

  עמדת גורמי הרישוי יכולה להיות:

 אישורו להארכת תוקף הרישיון 

  ת הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישורלבעל העסק ורשוהודעה 

 סירוב לאשר חידוש רישיון ואת הנימוקים לכך 

באחריות בעל העסק למלא את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים ודיווח 

 .בזמן לעורך הביקורת הם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון

 .גורמי הרישוי, תישלח הודעת סירוב עסק שלא יבצע את דרישות

או שמבקש הבקשה  עד בית העסק עסקים רישוי מפקחעל ידי  ימסרימשהוחלט על חידוש, יישלח רישיון העסק בדואר או 

 .עסקים לרישוי המחלקה במשרדי העסק רישיוןלקבל את  יוזמן 

 .לרישיון יצורף שובר לתשלום האגרה

 ]קישור[ רישיון עסקלתשלום אגרת רישוי לחידוש < 

 .חידוש הרישיון יהיה בתוקף מיום תשלום האגרה ולאחר חתימת בעל העסק על ההצהרה שנמצאת בספח הרישיון

רישיון שלא חודש הופך אוטומטית להיתר זמני עד תקופה של שנה, כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את 

 .הרישיון או שסירבה לבקשה להארכת תוקף הרישיון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%92.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%92.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/Pages/Payment.aspx
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/Pages/Payment.aspx
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 ביטול רישיון עסקהליכי אכיפה ו

  ג'.7או היתר נעשה מתוקף חוק רישוי עסקים, סעיף  ביטול רישיון

 .נותן אישור ועל ידו או ביוזמת ועל ידה,יכול להיעשות ביוזמת רשות הרישוי הביטול 

 :הסיבות לביטול הרישיון הינן

 .אי עמידה בתנאי הרישיון .1

ביקורת או עקב אי בממצאים חריגים שהתגלו בשל פניה של נותן אישור לרשות הרישוי בדרישה לבטל את הרישיון  .2

 ר.נותן האישושל דרישות בעמידה בתנאים ו

 

 הליך הביטול

ההיתר יודיע על כך לבעל העסק ורשות הרישוי את הגוף שביטל את הרישיון או  - הודעה לבעל הרישיון או ההיתר .1

 .ימים ממועד ההחלטה על הביטול 7הביטול לנותני האישור האחרים, בתוך  תודיע על

 יום מיום ההודעה. 30הביטול ייכנס לתוקף תוך  .2

לבעל העסק תינתן אפשרות להשמיע את טענותיו במסגרת שימוע בטרם יבוטל הרישיון / ההיתר )בכלל זה היתר  .3

 מזורז(. 

הודעה -------ימים  14החלטת הגורם המבטל מיידית או עד -------שימוע ------- לבעלים הודעה ההליך הוא :  סדר .4

 בדבר ההחלטה. ימים מיום ההודעה 30ול לתוקף תוך כניסת הביט--------- בגין ההחלטה  לבעלים

השימוע ייערך בפני גורם מוסמך שיקבע במסמך הכוונה לביטול הרישיון ובשימוע תינתן לבעל העסק  .5

הליך השימוע אינו מחייב נוכחות או ייצוג של עורך דין או  .כנגד הביטול האפשרות להשמיע את טענותיו

עורך בקשה מטעם בעל העסק, אולם אין מניעה כי בעל העסק יזמן לשימוע נציג כאמור מטעמו, לפי שיקול 

  .דעתו והחלטתו

, בהתאם בצו שיפוטיאו  להורות על סגירת העסק בצו מנהלירשות הרישוי ביטול רישיון או היתר אינו גורע מסמכות 

 .בחוק רישוי עסקים 23 -20, 17 ,16לסעיפים 

לא יונפק רישיון חדש לעסק לאחר שבוטל רישיונו ללא אישור עדכני של הגורם שיזם את ביטול  !כמו כן 

 .הרישיון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 צו הפסקה/סגירה מנהלי

מורה על הפסקה מוחלטת של פעילות העסק  , רישוי עסקיםבחוק  20צו הפסקה/סגירה מינהלי, הניתן מתוקף סעיף  .1

 .ה לבית משפטיללא פני ,ימים 30וסגירתו לתקופה של עד 

 :באחד או יותר מהמצבים הבאים ניתן לתת אותו .2

 חודשים 18העסק הוא עסק חדש שפועל ללא רישיון עד תקופה של במקרה בו  .א

בהתאם ציבור שלום החשש משמעותי לסכנה ממשית או המעיד על קיום בהסתמך על דוח מפקח/נותן אישור  .ב

 לחוק(. )א(1)כמפורט בסעיף  מטרות חוק רישוי עסקיםל

 הגורמים שבסמכותם לתת צו הפסקה מנהלי הם:  .3

 ראש רשות הרישוי 

 מפקח מחוז כבאות 

 מפקח מחוז משטרה 

 סגן רופא מחוזיאו  רופא מחוזי 

 הפנים שהוסמך ע"י השרשרד ובד בכיר של מע 

  להגנת הסביבה שהוסמך ע"י השרעובד בכיר של המשרד 

 מנהל שירות המזון 

  הסביבה בריאותראש מערך 

 וטרינרים במשרד ומנהל השירותים ה

 החקלאות ופיתוח הכפר

  מפקח עבודה ראשי שמונה ע"י שר העבודה

 רווחה ושירותים חברתים

 את הצו ניתן להאריך דרך פניה לבית משפט וזה יכול לקבוע תוקף ללא הגבלת זמן. .4
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 רישיון לאירוע המוני

אירוע המוני חד־פעמי הוא אירוע רב משתתפים של עינוג ציבורי הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק 

, אך הליך טיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן אירוע חד־פעמי חייב ברישיון עסק. תקף

 .קצר ובקצב פעילות מוגדר

 שימו לב: 

 .ימים לפני האירוע  14בכדי להבטיח הסדרה של הרישיון במועד, יש להגיש בקשה לרישיון לאירוע המוני עד 

 

 :לבקשה יש לצרף

  תכנית עסק לאירוע המוני, הכוללת תכנית בטיחות ונספח בטיחות ערוכים וחתומים בידי בעל מקצוע מוסמך ומהנדס

לתכנית יפרט את כל בעיות הבטיחות האפשריות באירוע ופתרונותיהן בסידורי בטיחות. נספח הבטיחות שיצורף 

בטיחות באתר. המהנדס יידרש להכין דוח בסיום הביקורת שלו באתר, שיוגש בחתימת ידו ובו ידווח לאחר בדיקתו כי 

 .בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח, בסמוך לתחילת האירוע

 כניות לעירייה מתכנן האירוע חייב להמציא אישור ממורשה נגישות להסדרת דרישות נגישות טרם הגשת הת

 .באירועים המוניים

 צילום מסמך שבעל העסק הסדיר ביטוח צד ג׳. 

מיד עם הגשת הבקשה יקבל מבקש הרישיון הפניות לנותני האישור, כדי שיוכל לתאם את מועדי הביקור שלהם באתר ואת 

 .ות שיידרש למלאהדרישות המקצועי

מכלל גורמי הרישוי וכלל בעלי המקצוע כגון קונסטרוקטור, יועץ חשמל ויועץ בטיחות  לאחר קבלת כל האישורים הדרושים 

 .רישיון למפיק האירוע לאחר סיור שטח של כלל הגורמים יונפק  באתר ככל שימצא כי הכל תקיןי. 

 

 

 

 


