
 מועצה אזורית עמק הירדן
 , חופי כנרת וסביבהרישוי עסקיםתפעול, קידום ומחלקת  

  v.org.il-rani@j, דוא"ל :  6757642-04, פקס:  6757618-04טל: 

                                            

 

 מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ כנרת מושבה   חוקוק  האון  דגניה ב'  גינוסר דגניה א'  בית זרע  אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות

 תל קציר שער הגולן  רביד  פוריה עלית  פוריה נוה עובד  פוריה כפר עבודה  עין גב
   

  v.org.il-rany@j 6757690-04,פקס:6757618-04טל.  15132עמק הירדן  המרכז האזורי צמח 

 

 

 עמק הירדן אזורית מועצה -רשות רישוי  דרישות – עסקים רישוי אחיד מפרט
 

 תנאים וסייגים לרישוי עסקים –מדיניות רשות הרישוי  -א נספח

 פריטים מיפוי – עסקים רישוי מפרט פ"ע דרישות – 'ב נספח

 מדיניות הרשות לרוכלות בעמק הירדן. –נספח ג 

 

 

 לחוק רישוי עסקים ,נדרשת רשות רישוי עסקים לפרסם מפרט אחיד לבעלי עסקים טעוני רישוי בעמק הירדן.( 34במסגרת הרפורמה )תיקון 

דוגמת רשות כבאות, משטרת ישראל, המשרד להגנת כאת דרישות המועצה מעסקים בתחומים שאינם באחריות נותני האישור הנקובים בחוק בשקיפות מטרת המפרט הינה לעגן 

 הסביבה וכיו"ב.

רגולציה שמקשה על  העסקים, נכתב מפרט זה כרשימת דרישות נוספות שרשאית המועצה הך הרצון לאזן בין הגנה על התושבים ,הסביבה והמועצה מחד ובין הצורך בהפחתת מתו

 לדרוש ממפעילי עסקים בעמק הירדן והכל על מנת להגן על התושבים והסביבה.

 

 : )תצהיר/ א'/ב'/רגיל(י הרישוי במסלולנוהל הגשת בקשה לרשיון עסק 

 

 :עסק רישיון קבלת לצורך מקומית רשותה  דרישות להלן

  רישוי והגשת המסמכים הבאים כתנאי סף לפתיחה. תיק פתיחת

 יודגש כי התנאי לקבלת רשיון על בסיס תצהיר הינו הגשת כלל המסמכים בטרם פתיחת העסק.

  ערוך על ידי בעל מקצוע מוסמך .טבלת שטחים  הכוללת 1:50ו/או  1:100תוכנית עסק בקנ"מ 

  /פרשה טכנית( / חצר שירות/ טיפול בפסולת ו/או מיחזור.פרוט תהליכים בעסק )תוכנית העסק תציג את מתקני העסק / קבועות סניטריות/ מערכת מים/ביוב / פרוט מכונות/ ציוד 

  אודות מצב האסבסט.בכל מבנה הבנוי/ מקורה אסבסט יש להציג אישור ממפקח מורשה 

 .צילום הסכם שכירות הנכס שבו יפורט גודל הנכס המושכר / זיהוי 

 .צילום ת.ז /ח.פ בעל העסק /מנהל העסק 
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 .תעודת התאגדות / עוסק מורשה 

 .)בקשה חתומה על ידי בעל /מנהל העסק )ע"ג טופס שיונפק ברשות 

 ארנונה חיוב לשם עסקי תיק פתיחת אישור – גביה. 

 לרבות הסכם התקשרות עם חברת פינוי שפכים. חליפית שפכים פינוי תוכנית הצגת – ציבורי ביוב תשתית בהעדר 

 בהתאם פתרונות אצירה /אשפה עגלות ורכישת גושית אשפה כמות הערכת. 

 נלווים ומתקנים העסק בבית המיחזור עקרונות הצגת. 

  איש( 25הצהרת נגישות לעסקים מקבלי קהל /ציבוריים )מעל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .לזיהום גבוה סיכון בעלי הוגדרו אשר מעסקים שפכים ניטור לביצוע דרישה *

 .שנים לשלוש אחת ויבחן המקומית הרשות דרישות כלל את מאגד זה מסמך **

 .זה לעניין הקובעת היא האישור נותן דרישת– המקומית הרשות לדרישות עסקים רישוי בחוק כמוגדר אישור נותן דרישת בין החמרה של מקרה***

 .הרישוי תיק פתיחת במעמד העסק לבעל ימסרו המקומית הרשות דרישות 

 .עסקים רישוי לצו בהתאם הרישוי רשות דרישות מרכז מסמך -א נספח ב"צמ

 

 

 

 

mailto:rani@j-v.org.il
mailto:rany@j-v.org.il


 מועצה אזורית עמק הירדן
 , חופי כנרת וסביבהרישוי עסקיםתפעול, קידום ומחלקת  

  v.org.il-rani@j, דוא"ל :  6757642-04, פקס:  6757618-04טל: 

                                            

 

 מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ כנרת מושבה   חוקוק  האון  דגניה ב'  גינוסר דגניה א'  בית זרע  אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות

 תל קציר שער הגולן  רביד  פוריה עלית  פוריה נוה עובד  פוריה כפר עבודה  עין גב
   

  v.org.il-rany@j 6757690-04,פקס:6757618-04טל.  15132עמק הירדן  המרכז האזורי צמח 

 .באשפה יפולט
  להפריד את סוגי האשפה המפורטים להלן, במידה ונוצרים בעסקו ולאצרם במכלים  ייעודיים בהתאם לכללי המיחזור (כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו,יחויב1 

 החלים על סוגי הפסולת והמפורטים להלן :

 .בהתאם לנפח מיכל ירוק, או דחסן-שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב ומאפים–פסולת אורגנית )רטובה(

 מיכל ירוק או דחסן.-מרכיבי פסולת בעלי תכולת רטיבות נמוכה, למעט פסולת אריזות –פסולת יבשה

 פורט בחוק להסדרת הטיפולמוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמ חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת-פסולת אריזות

 במתקן ייעודי שתגדיר המועצה. 2011-באריזות התשע"א

 יש להשליך למתקן ייעודי )כלוב( לבקבוקים,  בעל עסק יידרש להתקין מתקן בהתאם לדרישות המועצה  .–בקבוקי פלסטיק

 יש להשליך למתקן ייעודי ולפנות באמצעות חברה ייעודית .  –נייר

 ואחת לתקופה ובהתאם לצורך לפנות באמצעות חברה  ייעודית .   הנאספות ומשולטת לגבי תכולתה תאימה לכמויותבתוך קופסה מ–סוללות

 ריכוז ופינוי ברזל באופן עצמאי ופינוי עצמאי לאתר או קבלן מורשה.–ברזל

 ככל שיידרש. במתקן ייעודי שתגדיר המועצה–פסולת אלקטרונית

 פה שאושר על ידי מחלקת  תברואה.חייב להיות מצויד בכלי לאצירת אשרישוי ובין שאינו טעון רישוי , בין שהוא טעון כל עסק בתחומי המועצה

 לביתן האשפה או למסתור האשפה וכלי האצירה הנדרשים לאשפה ולפסולת למיחזור , כל עסק מחויב לקבל אישור מחלקת תברואה

וקרטונים חייבים במתן מענה לפינוי הקרטונים באמצעות מכבש, כלוב או כל הסדר אחר על פי דרישת  מחלקת  פסולת אריזותעסקים בהם יש  לאחר  שיציג  למחלקה  את היקף האשפה הצפוי.

 ,1998)חובת פינוי פסולת למיחזור ( ה'תשנ"ח  תברואה.על פי תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור

 שהועברו למיחזור על פי דרישות מחלקת תברואה. המיחזורעסק שפעילותו מייצרת גם פסולת למיחזור,חייב  לדווח על כמויות 

אחר ובהתאם לכל באחריות בעל העסק לאסוף את האשפה בצורה מסודרת בתוך מכלי אצירת האשפה ולהציבם במקום שנקבע לשם פינוי, מבלי לגרום  לכלוך או מפגע   פינוי אשפה מעסק:

 או של רשות הרישוי. דרישה של מפקח מטעם המועצה

 ויקבל התנאים לקיום העסק. עסק חייב בביתן או מסתור אשפה לכלי האצירה הנדרשים לו, לאחר שיציג את היקף הפעילות הצפוי בעסק למחלקת  תברואה ן אשפה או מסתור אשפה:א(ככללבית

יה ואישור כל בעלי הנכס לנתוני  העסק, הליך הכרוך בהוצאת היתר בנהמועצה רשאית להוציא דרישה לבניית ביתן אשפה בשים לב  במקום, במידה ולא קיים ביתן אשפה או מסתור אשפה

 בבניין.

 ואהבמידה ויתברר כי קיים מחסור בכלי אצירה מועצה תוציא דרישה לבעלי העסק לרכוש ולהציב כלי אצירה בהתאם לנדרש ועל פי  החלטת מחלקת תבר

 

 
 בריאות, רוקחות, קוסמטיקה – 1קבוצה 

 מס' פריט
בצו רישוי 

  2013עסקים 
 (2018)תיקון

 טור ב'
 תברואה תשתיות גבייה תיאור העסק טעון הרישוי

 הערות 

 מפרט אחיד–נספח א 
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 בית מרקחת 1.1
אישור פתיחת 

 תיק עסקי

 
 אישור חיבור למערכת ביוב

 

 ל' 660עגלת אשפה 
 בחינת צורך בקרטוניה

 הצהרת נגישות  

 תמרוקים 1.2

אישור פתיחת  ייצורם א 1.2

 תיק עסקי

 אישור חיבור למערכת ביוב

 מפריד שמנים./

פעמיים בשנה  – ניטור שפכים

 )באחריות בעל העסק(

עגלת  –מ'  100מעל 
 ל' 660

הצגת תוכנית מיחזור 
לרבות מתקנים 

 והסכמי פינוי

שמירתם שלא במסגרת  –אחסונם  ב 1.2
תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה 

 קמעונית במקום

אישור פתיחת 

 עסקיתיק 

 ל' 660עגלת אשפה  אישור חיבור למערכת ביוב
 קרטוניה

 

 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי 1.3

אישור פתיחת  ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי א 1.3

 תיק עסקי

 אישור חיבור למערכת ביוב.

פעמיים בשנה  – ניטור שפכים

 )באחריות בעל העסק(

עגלת  –מ'  100מעל 
 ל' 660

הצגת תוכנית מיחזור 
לרבות מתקנים 

 והסכמי פינוי

אחסונם שלא לצורך מכירה  ב 1.3
 קמעונית במקום

אישור פתיחת 

 תיק עסקי

 ל' 660עגלת אשפה  אישור חיבור למערכת ביוב
 קרטוניה

 

אישור פתיחת  מכירתם או חלוקתם ג 1.3

 תיק עסקי

  ל'  660עגלת אשפה   אישור חיבור למערכת ביוב

אישור פתיחת  הרכבת ציוד רפואי ד 1.3

 תיק עסקי

 

  'ל660 עגלת אשפה  אישור חיבור למערכת ביוב

 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם 1.4
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טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור  א 1.4
 ומניקור, מכון שיזוף

אישור פתיחת 

 תיק עסקי

 הצהרת נגישות ל'660עגלת אשפה   אישור חיבור למערכת ביוב

אישור פתיחת  מספרה ב 1.4

 תיק עסקי

 הצהרת נגישות ל'660עגלת אשפה   אישור חיבור למערכת ביוב

אישור פתיחת  מקום לעשייתן –כתובות קעקע  ג 1.4

 תיק עסקי

 ל'660עגלת אשפה   אישור חיבור למערכת ביוב
המצאות מתקן פינוי 

 אשפה ביולוגית

 הצהרת נגישות

 ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ו 1.4
 ענידת תכשיטים

אישור פתיחת 

 תיק עסקי

  ל'660עגלת אשפה   אישור חיבור למערכת ביוב

 מעבדות לא רפואיות 1.5
מעבדה לבדיקות כימיות,  א 1.5

מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט 
בדיקות בלא הרס ומעבדות לפי 

 1.6-ג ו1.5ב, 1.5פרטים 

אישור פתיחת 

 תיק עסקי

  ל'660עגלת אשפה   אישור חיבור למערכת ביוב

מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים  ב 1.5
 ומוצרים מן החי

אישור פתיחת 

 תיק עסקי

הצגת תוכנית מיחזור  ל'660עגלת אשפה   אישור חיבור למערכת ביוב
לרבות מתקנים 

 והסכמי פינוי

      

מעבדה כהגדרתה  – מעבדה רפואית 1.6
בתקנות בריאות העם )מעבדות 

, למעט 1977-רפואיות(, התשל"ז
מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 

לפקודת בריאות העם, בבית  25
 חולים או בקופת חולים

אישור פתיחת 

 תיק עסקי

  ל'660עגלת אשפה   אישור חיבור למערכת ביוב
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אישור פתיחת  מעבדת שיניים 1.7

 תיק עסקי

  ל'660עגלת אשפה   חיבור למערכת ביובאישור 

אישור פתיחת  למעט בבית חולים חדר מתים 1.8

 תיק עסקי

  ---- אישור חיבור למערכת ביוב
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 ואנרגיה דלק – 2 קבוצה
 מס' פריט

 
 'ב טור

 הערות תברואה תשתיות גבייה הרישוי טעון העסק תיאור

 גז 2.1
 א 2.1

 ומכליות מכלים מילוי

אישור 

פתיחת תיק 

 עסקי

 אישור חיבור למערכת ביוב

 פעמים בשנה 3ניטור שפכים 

  ל'660עגלת אשפה  

 לצריכה גז במיתקן למעט, אחסונו ב 2.1

 הגז בחוק כהגדרתו עצמית

אישור 

פתיחת תיק 

 עסקי

  ל'660עגלת אשפה   אישור חיבור למערכת ביוב

אישור  חלוקתו, מכירתו ג 2.1

פתיחת תיק 

 עסקי

 אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתוכנית ניטור שפכים 

 דיגום מאושרת

 

  ל'660עגלת אשפה  

 ולרבות, בצנרת שינוע למעט, שינועו ד 2.1

 שלו לחץ לשינוי מיתקן

אישור 

פתיחת תיק 

 עסקי

---------- -----  

אישור  מכלים תיקון ה 2.1

פתיחת תיק 

 עסקי

 ביובאישור חיבור למערכת 

 

 

 

  ל'660עגלת אשפה  
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אישור  למכליות חניון ו 2.1

פתיחת תיק 

 עסקי

 

  ל'660עגלת אשפה   אישור חיבור למערכת ביוב

 בגז תדלוק תחנת ז 2.1

 

אישור 

פתיחת תיק 

 עסקי

 ל'660עגלת אשפה   אישור חיבור למערכת ביוב
כפריט נוסף בתחנת 

תדלוק מתקני מיחזור 
 כנדרש בתחנה

 

 לסוגיו דלק 2.2
אישור  תחנת דלק ותדלוק א 2.2

פתיחת תיק 

 עסקי

 אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתוכנית ניטור שפכים 

 דיגום מאושרת

 

 ל 660 אשפה עגלת 2
הצגת תוכנית חירום 

 הגנת הסביבה
עמדות מיחזור  קרטוניה

 לפי קיבולת מרכול צמוד.

 הצהרת נגישות
 

הצגת תוכנית מיחזור 
והסכמי לרבות מתקנים 

 פינוי

אישור  בית זיקוק ב 2.2

פתיחת תיק 

 עסקי

תוכנית פינוי אשפה  אישור חיבור למערכת ביוב
 פרטנית

 

אישור  שינועו בצנרת ג 2.2

פתיחת תיק 

 עסקי

  ----- אישור חיבור למערכת ביוב

אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות  ד 2.2
-רישוי עסקים )אחסנת נפט(, התשל"ז

1976 

אישור 

פתיחת תיק 

 עסקי

 אישור חיבור למערכת ביוב

 

 

 

תוכנית פינוי אשפה 
 פרטנית
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אישור  מסופי דלק ה 2.2

פתיחת תיק 

 עסקי

תוכנית פינוי אשפה  אישור חיבור למערכת ביוב
 פרטנית

 

אישור  חניון למכליות דלק ז 2.2

פתיחת תיק 

 עסקי

/ ניקוז  אישור חיבור למערכת ביוב

 נגר עילי למפריד שמנים

  ל'660עגלת אשפה  

אישור  שינועו במכליות ח2.2

פתיחת תיק 

 עסקי

--------- ------  

אישור  פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון 2.3

פתיחת תיק 

 עסקי

 

תוכנית פינוי אשפה  ---------

 פרטנית

 הצגת תכנית חירום

 

אישור  תחנת כוח 2.4

פתיחת תיק 

 עסקי

 

תוכנית ניטור אוויר מאושרת ע"י 

 המשרד להג"נס

תוכנית פינוי אשפה 

 פרטנית

 הצגת תכנית חירום

הצגת תוכנית מיחזור 

לרבות מתקנים והסכמי 

 פינוי
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 חיים בעלי, חקלאות – 3 קבוצה

מספר 
 פריט

 

 'ב טור
 הערות תברואה תשתיות גבייה הרישוי טעון העסק תיאור

 אישור שחיטה בית, נחירה בית, מטבחיים בית 3.1

 פתיחת

 עסקי תיק

 

 אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתוכנית ניטור שפכים 

 דיגום מאושרת

 

 

 

הסכם פינוי פסולת פסדים 

ותיק קבלות אישור פינוי 

 פסדים לאתר מורשה

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי

 ימיים לרבות, חיים בעלי 3.2

, גידולם – עופות למעט, חיים בעלי א 3.2

 בהם טיפול, אחזקתם

 אישור

 פתיחת

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתוכנית ניטור שפכים 

 דיגום מאושרת

 

תיק קבלות ריסוס עונתי בע"ח 

 וקרקע.

פינוי פסולת  אישור קבלות תיק

 בע"ח לאתר מורשה.

 

 אישור הצגתם ב 3.2

 פתיחת

 עסקי תיק

 למערכת ביובאישור חיבור 

 

 

 פסולת פינוי אישור קבלות תיק

 .מורשה לאתר ח"בע

 

 אישור מספרה ו 3.2

 פתיחת

 עסקי תיק

  ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

 אישור בהם טיפול, אחזקתם, גידולם – עופות ח3.2

 פתיחת

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

 

 

 ל 660 אשפה עגלת שתי

 פסולת פינוי אישור קבלות תיק

 .מורשה לאתר ח"בע
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 הדברה 3.3

 בכלים ובין טיס בכלי בין חקלאית הדברה ב 3.3

 וניקוים אחרים

 

 אישור

 פתיחת

 עסקי תיק

 מיכלי פינוי והסכם מחזור מיכל אישור חיבור למערכת ביוב

 הדברה חומרי

 

 חקלאי לשימוש רעל חומרי, הדברה חומרי 3.4

 אישור אחסונם, אריזתם, ייצורם א 3.4

 פתיחת

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

 

 

 מיכלי פינוי והסכם מחזור מיכל

 הדברה חומרי

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי

 אישור מכירתם ג 3.4

 פתיחת

 עסקי תיק

  ל' 660עגלת אשפה  אישור חיבור למערכת ביוב

 חיים לבעלי מזון 3.5

 אישור עיבודו, ייצורו א 3.5

 פתיחת

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתוכנית ניטור שפכים 

 דיגום מאושרת

 

לפי כמות  ל' 660ת אשפה ועגל

באישור מנהל מחלקת  -עובדים 

 שפ"ע

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי

, חלוקתו או הובלתו, אריזתו, אחסונו ב 3.5

 מכירתו

 אישור

 פתיחת

 עסקי תיק

 

 אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתוכנית ניטור שפכים 

 דיגום מאושרת

 מיכלי פינוי והסכם מחזור מיכל

 הדברה חומרי

 קרטוניה

 

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי
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 (הפסדים תקנות – להלן) 1981-א"התשמ(, פסדים) חיים בעלי מחלות בתקנות כמשמעותם –" פסדים" זה בצו; ופרשיהם חיים בעלי חלקי אלה ובכלל פסדים 3.6

 אישור איסופם א 3.6

 פתיחת

 עסקי תיק

 פסדים פינוי אישור קבלות תיק -----------

 מורשה לאתר

 ל'  660עגלת אשפה 

 

 

 

 אישור עיבודם ב 3.6

 פתיחת

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

 

 פסדים פינוי אישור קבלות תיק

 מורשה לאתר

 'ל 660 אשפה עגלת

 

 אישור מכירתם ג 3.6

 פתיחת

 עסק תיק

 פסדים פינוי אישור קבלות תיק אישור חיבור למערכת ביוב

 מורשה לאתר

 'ל 660 אשפה עגלת

 

 תרופות למעט וטרינרי לשימוש ותרכיבים תכשירים 3.7

 אישור ייצורם א 3.7

 פתיחת

 עסקי תיק

הצגת תוכנית  'ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי
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 אישור אחסונם ב 3.7

 פתיחת

 עסקי תיק

 

  'ל 1100 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

 
 מזון – 4 קבוצה

 מס' פריט
 

 'ב טור
 טעון העסק תיאור

 הרישוי
 הערות תברואה תשתיות גבייה

 ביצים 4.1

 ריכוזן, מיונן ואחסונן א 4.1
 בתחנת מיון

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 ל' 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

 קרטוניה

 

 אישור מדגרה ג 4.1

 תיק פתיחת

 עסקי

  ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

 
 ד 4.1

 
 
 
 
 
 
 

 לתחנת מיון הובלתן

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

--------- ---------  

 4.6מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט  – בית אוכל 4.2
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מסעדה לרבות הגשת  א 4.2
משקאות משכרים 

לצריכה במקום ושאינו 
עסק שעיקר פעילותו 

הגשת משקאות משכרים 
לצורך צריכה במקום 

ההגשה כאמור בפריט 
4.8 

 
 
 

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 

 למערכת ביובאישור חיבור 

הקמת סגירה עונתית בכפוף למדיניות 

המועצה כפי שפורסמה ובכל מקרה לא 

 מהשטח המקורה לסועדים 50%יותר מ

חודשים  8ולתקופה מצטברת קטנה מ

 בשנה.

התקנת ארובה/נידוף באישור היחידה 

 הסביבתית
לא יותר שימוש במערכות הגברה חיצוניות -

להשמעת מוזיקה באופן שמהווה הפרעה 

במרחב הציבורי אלא באישור מיוחד מאת 

מנהל המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

עגלת אשפה  –מ'  50מתחת ל

 ל' 660

 אשפה עגלות 2 –' מ 50ל מעל

 'ל 660

אישור מורשה 

 נגישות

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי

בית קפה, מזנון, בית  ב 4.2
אוכל אחר לרבות הגשת 

משקאות משכרים 
ושאינו לצריכה במקום 

עסק שעיקר פעילותו 
הגשת משקאות משכרים 

לצורך צריכה במקום 
ההגשה כאמור בפריט 

 אישור 4.8

 תיק פתיחת

 עסקי

 

 אישור חיבור למערכת ביוב

הקמת סגירה עונתית בכפוף למדיניות 

מקרה לא המועצה כפי שפורסמה ובכל 

 מהשטח המקורה לסועדים 50%יותר מ

חודשים  8ולתקופה מצטברת קטנה מ

 בשנה.

התקנת ארובה/נידוף באישור היחידה 

 הסביבתית
לא יותר שימוש במערכות הגברה חיצוניות -

להשמעת מוזיקה באופן שמהווה הפרעה 

במרחב הציבורי אלא באישור מיוחד מאת 

עגלת אשפה  –מ'  50מתחת ל

 ל' 660

עגלות אשפה  2 –מ'  50מעל ל

 ל' 660

 

אישור מורשה 

 נגישות
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מנהל המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 עה לציבור.הפר

 

הכנת מזון למכירתו  ג 4.2
לצריכה מחוץ למקום 
הכנתו, לרבות משלוח 

מזון ולמעט הסעדה 
 ה4.6כמשמעותה בסעיף 

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 

הצגת תוכנית  'ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי

 

 

 

 בית קירור 4.3

לבשר, דגים, עופות,  א 4.3
 ביצים ומוצריהם

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 ל' 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

 קרטוניה

 

 למזון אחר ומרכיביו ב 4.3
 
 
 

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 ל' 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

 קרטוניה

 

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

טיפול בבשר גולמי  ב 4.4
ביכולת ייצור  – ואריזתו

 טונות ליום 5העולה על 

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתוכנית ניטור שפכים 

 דיגום מאושרת

 

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 תברואה

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי
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טיפול בבשר גולמי  ז 4.4
ביכולת ייצור  –ואריזתו 

 5העולה על שאינה 
 טונות ליום

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה אישור חיבור למערכת ביוב

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 תברואה

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי

 גולמי חלב 4.5

 אישור הובלתו ב 4.5

 תיק פתיחת

 עסק

 

 

 

 

---------  

 גלם וחומרי משקאות לרבות ומרכיביו מזון 4.6

 – אריזתו ייצורו, עיבודו א 4.6
מחומרי גלם מן החי 

ביכולת ייצור העולה על 
 טונות ליום 5
 

 –אריזתו ייצורו, עיבודו 
מחומרי גלם מן הצומח 
ביכולת ייצור העולה על 

 טונות ליום 50
 
 
 
 

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתוכנית ניטור שפכים 

 דיגום מאושרת

באופן שלא התקנת ארובות/ נידוף 

יהיה מפגע בסביבת מגורים 

ובאישור מראש של היחידה 

 הסביבתית

 

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 תברואה

 דחסנית נתיקה

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי
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 אישור אחסונו ג 4.6

 תיק פתיחת

 עסקי

 'ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

 קרטוניה

 

הובלתו, הפצתו או  ד 4.6
 חלוקתו

 

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

-------- -------  

 –הסעדה )קייטרינג(  ה 4.6
כהגדרתה בתקנות רישוי 

עסקים )תנאים 
תברואיים לעסקים 

 -ליצור מזון(, התשל"ב

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 אישור חיבור למערכת ביוב

ניטור שפכים בהתאם לתוכנית דיגום 

 מאושרת

התקנת ארובות/ נידוף באופן שלא יהיה 

 מפגע בסביבת מגורים ובאישור מראש

 של היחידה הסביבתית

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 תברואה

 דחסנית נתיקה

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי

 –אריזתוייצורו, עיבודו  ו 4.6
מחומרי גלם מן החי 
ביכולת ייצור שאינה 

 טון ליום; 5עולה על 
 

 – אריזתו ייצורו, עיבודו
מחומרי גלם מן הצומח 

ביכולת ייצור שאינה 
 טון ליום 50עולה על 

 
 
 
 
 

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 

 

 

 

 אישור חיבור למערכת ביוב.

ניטור שפכים בהתאם לתוכנית דיגום 

 מאושרת

התקנת ארובות/ נידוף באופן שלא 

יהיה מפגע בסביבת מגורים ובאישור 

 מראש של היחידה הסביבתית

 

 

 

 

 

 

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 תברואה

 דחסנית נתיקה

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי
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 מכירתו –מזון לרבות משקאות  4.7

 אישור קיוסק א 4.7

 תיק פתיחת

 עסקי

 אישור חיבור למערכת ביוב

הקמת סגירה עונתית בכפוף למדיניות 

ובכל מקרה לא המועצה כפי שפורסמה 

 מהשטח המקורה לסועדים 50%יותר מ

חודשים  8ולתקופה מצטברת קטנה מ

 בשנה.

התקנת ארובה/נידוף באישור היחידה 

 הסביבתית

 הצהרת נגישות ל'660עגלת אשפה 

מקום לממכר  –מרכול  ב 4.7
מזון ומוצרי צריכה 

לשימוש אישי או ביתי, 
שאין בו טיפול במזון, 

 לרבות משלוח מזון

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה אישור חיבור למערכת ביוב

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 תברואה

 מ"ר( 500דחסנית נתיקה )מעל 

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי

אישור מורשה 

 נגישות

מכירת בשר,  –אטליז  ג 4.7
עופות או דגים שאינם 

 קפואים

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתוכנית ניטור שפכים 

 דיגום מאושרת

שאריות בשר ועופות יארזו בשקיות 

 אטומות עד למועד פינוי האשפה

 

 ל' 660עגלות  2

 קרטוניה
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כמשמעותו  –מרכול  ד 4.7
ב, שיש בו 4.7בפרט 

טיפול במזון, לרבות 
 משלוח מזון

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה אישור חיבור למערכת ביוב

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 תברואה

 דחסנית נתיקה

הצגת תוכנית 

מיחזור לרבות 

מתקנים והסכמי 

 פינוי

אישור מורשה 

 נגישות

 – משקאות משכרים 4.8
עסק שעיקר פעילותו 

הגשתם לצורך צריכה 
 במקום ההגשה

 אישור

 תיק פתיחת

 עסקי

 חיבור למערכת ביובאישור 

הקמת סגירה עונתית בכפוף למדיניות 

המועצה כפי שפורסמה ובכל מקרה לא 

 מהשטח המקורה לסועדים 50%יותר מ

חודשים  8ולתקופה מצטברת קטנה מ

 בשנה.

התקנת ארובה/נידוף באישור היחידה 

 הסביבתית
לא יותר שימוש במערכות הגברה חיצוניות -

הפרעה להשמעת מוזיקה באופן שמהווה 

במרחב הציבורי אלא באישור מיוחד מאת 

מנהל המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

  660עגלת אשפה 

מתקן איסוף בקבוקים והסכם 

 פינוי.

אישור מורשה 

 נגישות
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 מים ופסולת – 5קבוצה 

 'ב טור מס' פריט
 הערות תברואה תשתיות גבייה הרישוי טעון העסק תיאור

 אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים 5.1

 פתיחת אישור תחנת מעבר ומיון א 5.1

 עסקי תיק

ע"פ הנחיות משרד הגנת הסביבה 

 ובריאות

 הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות הסביבה

ייתכנו דרישות שונות 

בהתאם להחלטת רשות 

mailto:rani@j-v.org.il
mailto:rany@j-v.org.il


 מועצה אזורית עמק הירדן
 , חופי כנרת וסביבהרישוי עסקיםתפעול, קידום ומחלקת  

  v.org.il-rani@j, דוא"ל :  6757642-04, פקס:  6757618-04טל: 

                                            

 

 מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ כנרת מושבה   חוקוק  האון  דגניה ב'  גינוסר דגניה א'  בית זרע  אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות

 תל קציר שער הגולן  רביד  פוריה עלית  פוריה נוה עובד  פוריה כפר עבודה  עין גב
   

  v.org.il-rany@j 6757690-04,פקס:6757618-04טל.  15132עמק הירדן  המרכז האזורי צמח 

הרישוי לרבות סקר 

 ניטור מפגעים רציף

 

 פתיחת אישור הובלתהאיסופה,  ב 5.1

 עסקי תיק

 הסביבה הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות

 הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות הסביבה

 

טיפול בפסולת, לרבות:  ג 5.1
עיבודה, ניצולה, מיחזורה, 

מיונה, קומפוסטציה, 
 שריפתה

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 הסביבה הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות

 הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות הסביבה

ייתכנו דרישות שונות 

בהתאם להחלטת רשות 

הרישוי לרבות סקר 

 ניטור מפגעים רציף

 

 פתיחת אישור אתר לסילוק פסולת יבשה ד 5.1

 עסקי תיק

 הסביבה הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות

 הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות הסביבה

ייתכנו דרישות שונות 

בהתאם להחלטת רשות 

הרישוי לרבות סקר 

 ניטור מפגעים רציף

 

אתר לסילוק פסולת מעורבת,  ה 5.1
 לרבות פסדים

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 הסביבה הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות

 הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות הסביבה

ייתכנו דרישות שונות 

בהתאם להחלטת רשות 

לרבות סקר  הרישוי

 ניטור מפגעים רציף

 

 בהם ולטיפול להפקתם מיתקן – שתייה מי 5.2
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 פתיחת אישור מיתקן התפלת מים א 5.2

 עסקי תיק

 הסביבה הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות

 הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות הסביבה

ייתכנו דרישות שונות 

בהתאם להחלטת רשות 

הרישוי לרבות סקר 

 ניטור מפגעים רציף

 

מיתקן להפקתם  –מי שתייה  ב 5.2
ולטיפול בהם, למעט מיתקן 

 להתפלתם

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 הסביבה הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות.

 הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות הסביבה

ייתכנו דרישות שונות 

בהתאם להחלטת רשות 

 הרישוי

 שפכים וקולחין 5.3

 פתיחת אישור עיבודם, טיהורם, אחסונם א 5.3

 עסקי תיק

 הסביבה הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות

 הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות הסביבה

ייתכנו דרישות שונות 

בהתאם להחלטת רשות 

 הרישוי

 פתיחת אישור הובלתם במכליות ג 5.3

 עסקי תיק

 הסביבה הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות

 הגנת משרד הנחיות פ"ע

 ובריאות הסביבה

ייתכנו דרישות שונות 

להחלטת רשות  בהתאם

 הרישוי
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 מסחר ושונות – 6קבוצה 

 הערות תברואה תשתיות גבייה הרישוי טעון העסק תיאור מס' פריט

מקום המיועד לאחסנה,  – אחסנה 6.1
שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר 

מ"ר  50בתוספת זו, ששטחו 
ומעלה, בין מקורה ובין שאינו 

מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות 
למכירה קמעונאית, שעיקר 

 תכליתו לשרת אותה

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

ככל  אישור חיבור למערכת ביוב

 וישנה

  ל' 660עגלת אשפה 

 800ששטח המכירה בה הוא חנות  6.2
 מ"ר לפחות

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 קרטוניה אישור חיבור למערכת ביוב

  660עגלת אשפה 

 

 אישור מורשה נגישות

לפי העיסוק ייקבע 

דרישות נוספות לאצירה 

 ופינוי אשפה ומיחזור
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, לרבות הפעלת מכבסה, ניקוי יבש 6.4
מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות 

מגורים לשימוש שלא בבניין 
 הדיירים

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

  660עגלת אשפה  אישור חיבור למערכת ביוב

 

 

מכשירי אלקטרוניקה  6.5
ואלקטרואופטיקה לרבות 

ייצור  – מחשבים, רכיביהם
רכיבים אלקטרוניים ומעגלים 

 מודפסים, למעט הרכבתם

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

  660עגלת אשפה  אישור חיבור למערכת ביוב

 עמדת מחזור אלקטרוניקה

 

 

 

 פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים 6.7
מקום למכירתם ששטחו מעל  –

 מ"ר 300
 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

  660עגלת אשפה  אישור חיבור למערכת ביוב

 מכל אצירת גזם

 

 202טופס נגישות 

 קניון 6.8

 פתיחת אישור ניהולו א 6.8

 עסקי תיק

 אישור מורשה נגישות -------- --------

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

 בתוספת זו

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

-------- 

 

--------  

 רוכלות 6.9

 פתיחת אישור רוכלות מזון א 6.9

 עסקי תיק

כיור חיצוני מנוקז למיכל אגירה 

 )שטיפת ידיים לקוחות(

תשטיפים  ללא הזרמת שפכים/

 לרשות הרבים.

קיים מסמך מדיניות  

 ודרישות
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התקנת ארובה/נידוף באישור 

 היחידה הסביבתית

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

בעסק הטעון רישוי לפי רוכלות  ב 6.9
 פרט אחר בתוספת זו

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

התקנת ארובה/נידוף באישור 

 היחידה הסביבתית

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

קיים מסמך מדיניות  

 ודרישות

 פתיחת אישור רוכלות אחרת ג 6.9

 עסקי תיק

התקנת ארובה/נידוף באישור 

 היחידה הסביבתית

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

קיים מסמך מדיניות  

 ודרישות
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שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 .הפרעה לציבור

 

מקום  – עסק של אבזרי מין 6.12
למכירתם, השכרתם, הצצה על 

 מעשה מיני

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

  ל660עגלת אשפה 

 פתיחת אישור אולפן הקלטות אודיו 6.13

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

שהבטיח מניעת המחלקה ולאחר 

 הפרעה לציבור.

 

  ל' 660עגלת אשפה 

mailto:rani@j-v.org.il
mailto:rany@j-v.org.il


 מועצה אזורית עמק הירדן
 , חופי כנרת וסביבהרישוי עסקיםתפעול, קידום ומחלקת  

  v.org.il-rani@j, דוא"ל :  6757642-04, פקס:  6757618-04טל: 

                                            

 

 מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ כנרת מושבה   חוקוק  האון  דגניה ב'  גינוסר דגניה א'  בית זרע  אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות

 תל קציר שער הגולן  רביד  פוריה עלית  פוריה נוה עובד  פוריה כפר עבודה  עין גב
   

  v.org.il-rany@j 6757690-04,פקס:6757618-04טל.  15132עמק הירדן  המרכז האזורי צמח 

מקום  – מוצרי טבק לסוגיו 6.14
למכירה קמעונאית, שאינו טעון 
 רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

הציבורי שמהווה הפרעה במרחב 

אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

  ל' 660עגלת אשפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 עינוג ציבורי, נופש וספורט – 7קבוצה 
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 הערות תברואה תשתיות גבייה הרישוי טעון העסק תיאור מס' פריט

 אירוח ולינה 7.1

 וכיו"בבית מלון, פנסיון, אכסניה  א 7.1
 
 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 –אישור חיבור למערכת הביוב 

 תוכנית דיגום

התקנת ארובה/נידוף באישור 

 היחידה הסביבתית

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 לציבור.הפרעה 

 

הכוללת מתקני  תכנית פרטנית

 תברואה ומיחזור.

 אישור מורשה נגישות

השכרת יחידות אירוח למטרת  ב 7.1
נופש, המלווה במתן שירותים 

לשוכרים, כשמספר יחידות 
האירוח המיועדות להשכרה עולה 

 על ארבע

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

 התקנת ארובה/נידוף באישור

 היחידה הסביבתית

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

תכנית פרטנית הכוללת מתקני 

 תברואה ומיחזור.

 נגישות מורשה אישור
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אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

מש, או מקום המש –בית אבות  ג 7.1
הנועד לשמש, כולו או בחלקו, 

מקום מגורים לזקנים, שהגיעו 
לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל 

, כשהם 2004-פרישה, התשס"ד
מחוץ למשפחתם, למעט מוסד 

 25רפואי כמשמעותו בסעיף 
 לפקודת בריאות העם

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

תכנית פרטנית הכוללת מתקני  -------

 תברואה ומיחזור.

 נגישות מורשה אישור

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

 בתשלום
 
 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

אישור חיבור למערכת הביוב ו/או 

 פתרונות לאצירה וטיפול בשפכים

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

באישור מיוחד מאת מנהל  אלא

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

תכנית פרטנית הכוללת מתקני 

 תברואה ומיחזור.

 נגישות מורשה אישור

 גן חיות, ספארי, פינת חי 7.2
 שהכניסה אליה בתשלום

 
 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

הצגה ואישור תוכנית פרטנית  ----------

מח' לאפיון העסק מול מנהל 

 תברואה

 נגישות מורשה אישור
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 נופש –מים  7.4

בריכת שחייה, לרבות מאגר מים  א 7.4
אחר המשמש לשחייה ולנופש 

מים, לרבות בריכה המצויה 
בפארק מים ולמעט בריכה 

המשמשת עד ארבע יחידות אירוח 
 למטרת נופש

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

 תוכנית דיגום

שימוש במערכות הגברה  לא יותר-

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

תכנית פרטנית הכוללת מתקני 

 תברואה ומיחזור.

 נגישות מורשה אישור

 פארק מים, מגלשות מים ב 7.4
 
 
 
 
 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

הצגה ואישור תוכנית פרטנית 

לאפיון העסק מול מנהל מח' 

 תברואה

 נגישות מורשה אישור

 בריכת זרמים )ג'קוזי( ג 7.4
 
 
 
 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 נגישות מורשה אישור --------- אישור חיבור למערכת ביוב
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 מקווה ד 7.4
 
 
 
 
 
 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 ל' 660עגלת אשפה  אישור חיבור למערכת ביוב

 

 נגישות מורשה אישור

 בית מרחץ, מרחצאות ה 7.4
 
 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

תכנית פרטנית הכוללת מתקני 

 תברואה ומיחזור.

 נגישות מורשה אישור

 , למעט אלה:כושרמכון  7.5
א. מכון כושר המוחזק ומופעל 

בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, 
התאחדות או איגוד, כהגדרתם 

, 1988-בחוק הספורט, התשמ"ח
 המשמש את ספורטאיהם בלבד;

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל 
בידי מוסד חינוך לרבות מוסד 
להשכלה גבוהה, המשמש את 

התלמידים מן המניין הרשומים 
 מוסד בלבד;ב

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

 נגישות מורשה אישור ל 660 אשפה עגלת
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ב)ב( 2, כהגדרתם בסעיף משחקים 7.6
 מקום לעריכתם –לחוק 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 

תכנית פרטנית הכוללת מתקני  אישור חיבור למערכת ביוב

 תברואה ומיחזור.

 נגישות מורשה אישור

 עינוג ציבורי 7.7

מקום לעריכת מופעים וירידים  א 7.7
 במבנה קבע, בלא מזון

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה למערכת ביובאישור חיבור 

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 תברואה

 נגישות מורשה אישור

 פתיחת אישור קולנוע, תאטרון ב 7.7

 עסקי תיק

תכנית פרטנית הכוללת מתקני  אישור חיבור למערכת ביוב

 תברואה ומיחזור.

 נגישות מורשה אישור

 פתיחת אישור קרקס ג 7.7

 עסקי תיק

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה חיבור למערכת ביובאישור 

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 תברואה.

 התחייבות כתב – ציבורי שטח

 לקדמותו האתר והשבת לנקיון

 

 נגישות מורשה אישור

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר  ד 7.7
המושבים הקבועים בו הוא מעל 

, למעט אולם במוסד חינוכי 500
 בלבדהמשמש את המוסד 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

תכנית פרטנית הכוללת מתקני  אישור חיבור למערכת ביוב

 תברואה ומיחזור.

 נגישות מורשה אישור

אמפיתאטרון, מקום אחר לעריכת  ה 7.7
אירועי תרבות, בידור וספורט 

 500-תחת כיפת השמים, שנועדו ל
 משתתפים או יותר

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 למערכת ביובאישור חיבור 

לא יותר שימוש במערכות הגברה -

חיצוניות להשמעת מוזיקה באופן 

שמהווה הפרעה במרחב הציבורי 

תכנית פרטנית הכוללת מתקני 

 תברואה ומיחזור.

 נגישות מורשה אישור
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אלא באישור מיוחד מאת מנהל 

המחלקה ולאחר שהבטיח מניעת 

 הפרעה לציבור.

 

 פתיחת אישור דיסקוטק ו 7.7

 עסקי תיק

תכנית פרטנית הכוללת מתקני  אישור חיבור למערכת ביוב

 תברואה ומיחזור.

 נגישות מורשה אישור

יריד או תערוכה שלא במבנה של  ז 7.7
 קבע

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה אישור חיבור למערכת ביוב

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 תברואה.

כתב התחייבות  –שטח ציבורי 

 לנקיון והשבת האתר לקדמותו

ביטוח  –שטח ציבורי 

שיפוי למקרה של פגיעת 

 אזרח

 נגישות מורשה אישור

 פתיחת אישור כלי שיט המשמש לעינוג ציבורי ח7.7

 עסקי תיק

תכנית פרטנית הכוללת מתקני  ---------

 תברואה ומיחזור.

הצגת אישורי שאיבה 

 ופינוי מי שיפוליים

מקום לעריכת מופעים וירידים  ט7.7
 שיש בו בעלי חיים

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה אישור חיבור למערכת ביוב

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 .תברואה

 התחייבות כתב – ציבורי שטח

 לקדמותו האתר והשבת לנקיון

 

 ביטוח – ציבורי שטח

 פגיעת של למקרה שיפוי

 אזרח

 

 נגישות מורשה אישור

 פתיחת אישור יריד מזון י 7.7

 עסקי תיק

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה אישור חיבור למערכת ביוב

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 .תברואה

 ביטוח – ציבורי שטח

 פגיעת של למקרה שיפוי

 אזרח
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שימוש בהגברה חיצונית יעשה 

בהתאם למגבלות/ הנחיות אגף 

 תפעול ושפ"ע 

 התחייבות כתב – ציבורי שטח

 לקדמותו האתר והשבת לנקיון

 

 נגישות מורשה אישור

אצטדיון, אולם ספורט, שמספר  יא7.7
המושבים הקבועים בו הוא עד 

, למעט אולם במוסד חינוכי 500
המשמש את המוסד בלבד 

ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת 
 פעילות ספורט בלא קהל

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 למערכת ביובאישור חיבור 

 

 

 

 

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 .תברואה

 נגישות מורשה אישור

 קייטנות 7.8

 פתיחת אישור קייטנה א 7.8

 עסקי תיק

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה אישור חיבור למערכת ביוב

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 .תברואה

אישורי בטיחות וקיום 

מינהל חברה קייטנה 

 ונוער

 פתיחת אישור מחנה נוער ב 7.8

 עסקי תיק

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה אישור חיבור למערכת ביוב

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 .תברואה

 נגישות מורשה אישור

אישורי בטיחות וקיום 

קייטנה מינהל חברה 

 ונוער

, אולם או גן לשמחות ולאירועים 7.9
 משכריםלרבות הגשת משקאות 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

התקנת מד רעש מנתק /שימוש 

במערכות הגברה חיצוניות בהתאם 

 לתקנות למניעת מטרדי רעש

נית הכוללת מתקני תכנית פרט

תברואה ומיחזור באישור מנהל 

 מחלקת תברואה ברשות.

 נגישות מורשה אישור

 שעשועים 7.10
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 פתיחת אישור שעשועיםמיתקני  א7.10

 עסקי תיק

תכנית פרטנית הכוללת מתקני  אישור חיבור למערכת ביוב

 תברואה ומיחזור.

 נגישות מורשה אישור

 אישור יועץ בטיחות

 הגשת תיק מתקן 

 פתיחת אישור לונה פארק ב7.10

 עסקי תיק

 פרטנית תוכנית ואישור הצגה אישור חיבור למערכת ביוב

' מח מנהל מול העסק לאפיון

 .תברואה

 נגישות מורשה אישור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רכב ותעבורה – 8קבוצה 

 הערות תברואה תשתיות גבייה הרישוי טעון העסק תיאור מס' פריט

 העברת רכב ממקום למקום 8.2
בגרירה, הובלה או בכל דרך 

אחרת, וכן מקום המשמש לניהול 
 העסק או לשליטה בו לרבות משרד

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

התחייבות העמדת הרכבים  --------

 המובלים בתוך תחומי העסק
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 הובלה 8.3

כספים, יהלומים, תכשיטים,  א 8.3
 ניירות ערך ודברי ערך אחרים

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

---------- --------  

הובלה אחרת )ארבעה כלי רכב  ב 8.3
ומעלה( וכן מקום המשמש לניהול 

 משרדהעסק או לשליטה בו לרבות 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

  ל' 660עגלת אשפה  –משרד  אישור חיבור למערכת ביוב

 הסעת נוסעים 8.4

הסעת נוסעים וכן מקום המשמש  א 8.4
 לניהול העסק או לשליטה בו

 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 

  'ל 660 אשפה עגלת – משרד אישור חיבור למערכת ביוב

בפקודת תחנה מרכזית, כהגדרתה  ב 8.4
 התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 נגישות מורשה אישור --------- -----------

 פתיחת אישור קרקעית-תחנת רכבת תת ד 8.4

 עסקי תיק

 נגישות מורשה אישור --------- ---------

ייצורם,  – כלי טיס לסוגיהם 8.5
 תיקונם, שיפוצם

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

--------- ---------  

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

מכירתם, השכרתם, תיווך בהם,  א 8.6
למעט אולם תצוגה לכלי רכב 

 חדשים
 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 202טופס נגישות   'ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב
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ששטחו מעל חניון בתשלום, חניון  ב 8.6
מ"ר המשמש באי מרכז  500

מסחרי הסמוך לו, למעט חניון 
 ז 8.6כמפורט בסעיף 

 
 
 
 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 נגישות מורשה אישור 'ל 660 אשפה תועגל 2 אישור חיבור למערכת ביוב

 פתיחת אישור רחיצתם ג 8.6

 עסקי תיק

בחיבור  מפריד שמנים ל' 660עגלת אשפה  -מערכת מאושרת למיחזור מים

אל מערכת ההולכה 

 הציבורית

 פתיחת אישור ייצורם, שיפוצם ו 8.6

 עסקי תיק

 

 'ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

תוכנית מיחזור בהתאם 

לפעילויות העסק בתיאום 

 ואישור מחלקת שפ"ע

 

 חלקים משומשים –כלי רכב, ציוד מכני הנדסי )צמ"ה(  8.7

 פתיחת אישור מכירתם, אחסונם א 8.7

 עסקי תיק

 'ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

תוכנית מיחזור בהתאם 

לפעילויות העסק בתיאום 

 ואישור מחלקת שפ"ע

 

 פתיחת אישור פירוקם מהרכב ב 8.7

 עסקי תיק

  'ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב
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בהתאם  תוכנית מיחזור

לפעילויות העסק בתיאום 

 ואישור מחלקת שפ"ע

  כלי שיט 8.8

 פתיחת אישור השכרתם, אחסונם א 8.8

 עסקי תיק

בניית משטח טיפולים/ תדלוק 

לרבות מפריד שמנים/ דלקים 

)חניוני סירות( אחסנת כלי שייט 

שלא במבנה קבע תעשה בתיאום 

 המועצה /מפעיל החוף

 תוכנית תברואה ומיחזור

 לאישור מנהל שפ"ע

תנאי תפעול כלי השייט 

והליווי וכן רציפים 

צפים באישור מנהל נמל 

 טבריה/ רשות ספנות.

 פתיחת אישור מעגנה ג 8.8

 עסקי תיק

בניית משטח טיפולים/ תדלוק 

 לרבות מפריד שמנים/ דלקים

)חניוני סירות( אחסנת כלי שייט 

שלא במבנה קבע תעשה בתיאום 

 המועצה /מפעיל החוף

תוכנית תברואה ומיחזור 

 לאישור מנהל שפ"ע

 

 ד 8.8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פתיחת אישור ייצורם, תיקונם, שיפוצם

 עסקי תיק

בניית משטח טיפולים/ תדלוק 

 לרבות מפריד שמנים/ דלקים

)חניוני סירות( אחסנת כלי שייט 

שלא במבנה קבע תעשה בתיאום 

 המועצה /מפעיל החוף
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 מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי – מוסך 8.9

מכונאות כללית, פחחות וצביעה  א 8.9
 )לרבות כלי רכב המונעים בגז(

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

לרבות  חיבור למערכת ביוב אישור

 מפריד דלקים /שמנים

 

תוכנית תברואה ומיחזור 

לאישור בהתאם לתפעול העסק 

 מנהל שפ"ע

אחסנת רכבים/ ציוד 

בחצרי המוסך בהתאם 

לתוכנית שתוגש מראש 

ותאושר על ידי 

המועצה/ הסכמת 

 בעלים

 פתיחת אישור חשמלאות ב 8.9

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 פתיחת אישור תיקון תקרים ד 8.9

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

סימון וגידור מתחם איסוף 

 וריכוז צמיגים פסולים

 

 פתיחת אישור זגגות ה 8.9

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור טיפול אחר ברכב ו 8.9

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע
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 פתיחת אישור רכבל 8.11

 עסקי תיק

 נגישות מורשה אישור 'ל 1100 אשפה עגלת חיבור למערכת ביובאישור 

 פתיחת אישור מרכז תחזוקה לרכבות 8.12

 עסקי תיק

-------- --------  
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 שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת – 9קבוצה 

 הערות תברואה תשתיות גבייה הרישוי טעון העסק תיאור מס' פריט

 ותחמושת כלי נשק 9.1

מכירתם, תיקונם, אחסונם  א 9.1
כלי ירייה ומעלה או  20)אחסון 
 כדורים ומעלה( 100,000אחסנת 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור מטווח ירי ב 9.1

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  ביוב אישור חיבור למערכת

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור ייצורם ג 9.1

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

מוקד  – שירותי שמירה או איתור 9.4
 בקרה אלקטרוני

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

  'ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב
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 תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים – 10קבוצה 

 הערות תברואה תשתיות גבייה הרישוי טעון העסק תיאור מס' פריט

ליטושם,  –אבני חן, יהלומים  10.1
 עיבודם

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

  'ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

 –אבנים, מחצבים, מינרלים  10.2
חציבה, כרייה, גריסה )לרבות 

 מגרסה ניידת(, עיבוד ושינוע פנימי

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

הגשת תוכנית אתר והתחייבות 

 לשיקום דרכים

פרשה טכנית ואומדן כמותי 

 לעבודה.

תוכנית עבודה /אתר  'ל 660 אשפה עגלת

לרבות פירוט שטחי 

עבודה / עירום/ צירי 

 תנועה

תחייבות לטיפול ה

 בדרכים

בית דפוס, למעט הדפסה על נייר  10.3
באמצעות צילום, שכפול או 

 העתקה

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 טקסטיל, דברי הלבשה 10.4

 פתיחת אישור ייצור, צביעה, אשפרה, הדפסה א10.4

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

 ניטור שפכים פעמיים בשנה

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע
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 פתיחת אישור גזירה, תפירה ב10.4

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

 

 

 

  'ל 660 אשפה עגלת

  ייצורם – דברי הנעלה 10.5

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 דשנים 10.6

 פתיחת אישור ייצורם, עיבודם, אריזתם א10.6

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור אחסונם ב10.6

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע
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 חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם 10.7

הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט  א10.7
הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, 

 אבן ושיש

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

הגשת תוכנית אתר והתחייבות 

 לשיקום דרכים

פרשה טכנית ואומדן כמותי 

 לעבודה.

 ינוי עצמיפ –רמסע פסולת בניין 

 פסולת גושית 

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

הגדרת נוהל פינוי 

 פסולת בניין/ מיחזור

מכירתם, למעט אולם אחסונם,  ב10.7
 תצוגה בלבד שאין בו מלאי

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

הגשת תוכנית אתר והתחייבות 

 לשיקום דרכים

פרשה טכנית ואומדן כמותי 

 לעבודה.

  'ל 360 אשפה עגלת

הכנתם, ייצורם, עיבודם של  ג10.7
 בלוקים, אבן ושיש

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

הגשת תוכנית אתר והתחייבות 

 דרכיםלשיקום 

פרשה טכנית ואומדן כמותי 

 לעבודה.

  עצמי פינוי – רמסע

 חומרי חיטוי או ניקוי 10.8

 פתיחת אישור ייצורם, עיבודם, אריזתם א10.8

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

השפעה סביבתית / פירוט נידוף 

 אויר/ ארובות

 תוכנית תברואה ומיחזור

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

תוכנית העסק תכלול 

פירוט ייצור/ חצרים/ 

שינוע מוצר וגלם/ 

 אחסנה
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אחסונם שלא לצורך מכירה  ב10.8
 במקום

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 

 

 

 'ל 660 אשפה עגלת אישור חיבור למערכת ביוב

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 

חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו  10.9
שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר 

ייצורו, עיבודו,  – בתוספת זו
צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, 

 הדפסה עליו, תיקונו.
 
 
 
 

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

 השפעה סביבתית / פירוט נידוף

  אויר/ ארובות

 

 'ל 660 אשפה עגלת

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 , לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים1993-חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 10.10

 פתיחת אישור ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם א10.10

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

השפעה סביבתית / פירוט נידוף 

  אויר/ ארובות

 

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור אחסונם ב10.10

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

ייצור/ פרשה טכנית לרבות תהליך 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע
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 פתיחת אישור מכירתם ג10.10

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

 

---------  

 פתיחת אישור איסופם, שינועם ד10.10

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  ---------

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור טיפול באריזות משומשות ה10.10

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

פירוט אחסנה, השפעה סביבתית / 

  נידוף אויר/ ארובות

 

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור טיפול בפסולת ו10.10

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

 

 תוכנית תברואה ומיחזור

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע
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תחנת מעבר לפסולת חומרים  ז10.10
 מסוכנים

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

 

 תוכנית תברואה ומיחזור

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם א10.10

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

 

 תוכנית תברואה ומיחזור

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 נור-, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די1954-, כהגדרתם בחוק חומרי נפץ, התשי"דחומרי נפץ 10.11

 פתיחת אישור ייצורם, עיבודם, פיתוחם א10.11

 עסקי תיק

--------- ---------  

 פתיחת אישור מכירתם, אחסונם, אריזתם ב10.11

 עסקי תיק

--------- ---------  

 פתיחת אישור שינועם, הובלתם, איסופם ג10.11

 עסקי תיק

--------- ---------  

 פתיחת אישור מחזורם, הנצלתם ד10.11

 עסקי תיק

--------- ---------  

 פתיחת אישור השמדתם, אתר להשמדתם ה10.11

 עסקי תיק

--------- ---------  
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 פתיחת אישור לבחינתםבחינתם, אתר  ו10.11

 עסקי תיק

--------- ---------  

 פתיחת אישור מרפדייה 10.13

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

 

 

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 מתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת 10.14

יציקתם, ציפוים, ייצורם, עיבודם,  א10.14
 ניקוים, צביעתם

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור פחחות, למעט פחחות רכב ב10.14

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור מסגריה ג10.14

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

ייצור/ פרשה טכנית לרבות תהליך 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור ייצור שלטים ד10.14

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע
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 מועצה אזורית עמק הירדן
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 מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ כנרת מושבה   חוקוק  האון  דגניה ב'  גינוסר דגניה א'  בית זרע  אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות
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 פתיחת אישור מיונם, סחר בהםאחסונם,  ה10.14

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

 

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור הרכבתם ו10.14

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  ארובותנידוף אויר/ 

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 

 פתיחת אישור גריטטם ז10.14

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

הסכם פינוי מתכת ושמירת תיק 

 מורשהחשבוניות פינוי לאתר 

 

 עץ ומוצריו 10.16

עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום  א10.16
 וחיטוי

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 פתיחת אישור ייצור רהיטים ב10.16

 עסקי תיק

תוכנית תברואה ומיחזור  אישור חיבור למערכת ביוב

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע
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 מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ כנרת מושבה   חוקוק  האון  דגניה ב'  גינוסר דגניה א'  בית זרע  אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות
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פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

 פתיחת אישור אחסונו ומכירתו ג10.16

 עסקי תיק

 חיבור למערכת ביובאישור 

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד,  10.20
 מחזור

 פתיחת אישור

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

לרבות תהליך ייצור/ פרשה טכנית 

אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט 

  נידוף אויר/ ארובות

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע

 

 פתיחת אישור נייר ומוצריו: ייצור 10.21

 עסקי תיק

 אישור חיבור למערכת ביוב

פרשה טכנית לרבות תהליך ייצור/ 

 אחסנה, השפעה סביבתית / פירוט

  נידוף אויר/ ארובות

תוכנית תברואה ומיחזור 

בהתאם לתפעול העסק לאישור 

 מנהל שפ"ע
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