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 הטמעת רפורמה בחוק רישוי עסקים                                   הנדון: 

 

 .בשרוןהיחידה האזורית לאיכות הסביבה סביבתיות כלליות של  דרישות .1

 
תנאים סביבתיים שנוספו על ידי היחידה לרשימת העיסוקים השונים, שלהם עלולים  .2

 להיות השפעות בריאותיות וסביבתיות שליליות  על תושבים. 

 
 בעתיד. זה מניעת מפגעים סביבתיים ותלונות בנושא :מטרת הדרישות
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 חקיקה רלוונטית

 
 (הצו).2013 –צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג  .1

 (התקנות) .1992תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג  .2

 .2011 –כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"א  .3

 (הכללים)

 (החוק)2011 – א"התשע, מזיק ואבק אסבסט מפגעי למניעת וקהח .4

 (התקנות) .1990 א"התשנ(, מסוכנים חומרים פסולת סילוק) עסקים רישוי תקנות .5

 (החוק) .1961 –חוק למניעת מפגעים , התשכ"א  .6

 (החוק)1993-חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג .7

 2001 -צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )חוק שרותי הובלה( התשנ"א .8

 1978 -צו הפיקוח על מצרכים ושירותים ) שירותי הובלה ושירותי גרורים ( התשל"ט .9

(, אריזות של וסימון תיווי, אריזה, סיווג, בטיחות גיליון) בעבודה הבטיחות תקנות .10

 (התקנות).  1998-ח"התשנ

. 2006 -רעש באולם שמחות ובגן אירועים(, תשס"ו-תקנות רישוי עסקים )התקן מד .11

 (התקנות)

 (החוק) .2007-ז"התשסיגים, לוק ומחזור צמחוק סי .12

 
 הגדרות

  
מוזרמים יים  או של העסק  ותיב שפכים שמקורם בשירותים סניטריים -שפכים סניטרים .1

 במערכת נפרדת מהשפכים התעשייתיים של העסק.

פסולת נוזלית הנוצרת במהלך או עקב פעילות העסק, לרבות  -יתייםשפכים תעשי .2

 עילי מזוהם למעט שפכים סניטריים.תשטיפים ונגר 

 .פסולת אורגנית ביתית, שיירי מזון -(פסולת אורגנית )רטובה .3

 .במפעלים ועסקים מקורה הוא בתהליך הייצורש הפסולת -פסולת תעשייתית .4

של חמרים או מוצרים לשימוש חוזר לאותה מטרה  עיבוד או השבה הוא תהליך - מיחזור .5

 אשר לה יועדו בראשונה או כחומרי גלם.

ם )סילוק פסולת חומרים כהגדרת "פסולת" בתקנות רישוי עסקי -ןמסוכ חומר פסולת .6

 (התקנות).1990-אהתשנ"מסוכנים(,
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 בשרון הסביבה לאיכות האזורית היחידה של כלליות דרישות

 
 רעש מניעת

 
 .סביבתי רעש למניעת במסתורים יוקמו אוויר ומיזוג קירור מתקני .א

 .בקרבתם הנמצאות הדירות חלונות ליד המתקנים את להתקין איסור חל .ב

 בתוך (A)דציבל  37 מעל עולה שמפלסו לרעש יגרום לא זה ציוד מהפעלת הרעש סף .ג

 עם התקנה יתייעץ עבודות ביצוע בטרם העסק בעל כי מומלץ  ;ההסמוכ מגורים דירת

 בנייה היתר אלו דורשת מתקנים התקנת כי העסק בעל לידיעת להביא יש  .אקוסטי יועץ

 מקורית בתוכנית אלו להצבת מתקנים תכנון קיים בהם במבנים כשמדובר למקרים פרט

 .בנייה להיתר

 
 אוויר זיהום מניעת

 
 ,עסקים הקמת בטרם ,ובישול צלייה ,טיגון תהליכי מתקיימים בהם , מזון עסקי לכ

למניעת  האמצעים כל את יפרטו ובה פונקציונלית תוכנית הסביבה איכות לאגף יגישו

 לקבלת עיקריות והנחיות סביבתיות דרישותבהתאם למסמך  ריחות ומניעת אוויר זיהום

 .עסק שיוןיר

 תעשיה בשפכי טיפול

 
 העירונית הביוב למערכת יוזרמו, העסק פעילותמ שמקורם( סניטרים לא) תעשייתיים םשפכי

ם לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור יבערכי הסף הרלוונטי שעמדו לאחר רק
כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, בתוספת הראשונה של 

 .4201 – דתשע"
 
 
 

 מטרד מניעת שמטרתם בשרון הסביבה לאיכות היחידה של  דרישות .1

 .לתושבים סביבתי

 
 .דין כל פי על מאושר קבלן ידי על ורק אך יתבצע מהעסק מסוכנת פסולת פינוי .א

 הביוב למערכת יוזרמו, העסק מפעילות קורםשמ( סניטרים לא) תעשייתיים שפכים .ב

בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב  שעמדו לאחר רק העירונית

העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים 

 (החוק)2011 –למערכת הביוב(, תשע"א 

 

 

 

http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Pages/Legislation.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Pages/Legislation.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Pages/Legislation.aspx
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/500_535.doc


, יתושים לרבות, ומזיקים הימצאות למניעת הנדרשים אמצעים בכל ינקוט העסק בעל .ג

 .העסק בשטח, ומכרסמים חרקים, זבובים

 פי על המאושר פסולת סילוק לאתר ותפונה אצירה במכלי תאוחסן בעסק הנוצרת פסולת .ד

 פי על שנים 3 בעסק יישמרו, השונים ולתהפס סוגי פינוי על המעידות קבלות. דין  כל

 כל פי על מאושר קבלן ידי על ורק אך יתבצע מהעסק פסולת פינוי .האישור נותן דרישת

 .דין

)מיזוג,  , שיש לו בהיתר הבנייה מערכות אלקטרו מכניות עסק לרישיון בקשה המגיש .ה

ג המערכות יסמן, בתכניות ההגשה של העסק, את מיקום וסואוורור, קירור וכיו"ב( 

רמות הרעש הנפלטות על ידי מערכות  מכאניות ויצרף את נתוני היצרן לגבי-האלקטרו

 המופיעים: המערכות האמורות יותקנו על פי כל דין ובאופן שלא יחרוג מערכי הסף .אלה

התקנות למניעת , (התקנות) 1992 –התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג 

 .(התקנות) 1990 –מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן 

האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש חזק מעבר לכותלי בעל העסק ינקוט בכל  .ו

התקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, : תקנות למניעת רעשבהעסק כפי שמפורט 

 1990 –קנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן הת, (התקנות) 1992 –התשנ"ג 

 .(התקנות)

צמנט  אסבסט לוחות כגון, אסבסט חומרים מכילים קיימים בתחומו אשר, העסק בעל .ז

 בהתאם לפעול מחויב', וכד או אקוסטי/ו טרמי בידוד, צינורות, שטוחים או/ו גלילים

 ותקנות (החוק)2011 – א"התשע, מזיק ואבק אסבסט מפגעי למניעת להוראות החוק

 ותחזוקה שותפת הסרה, דיווח, רישום, גילוי לרבות ,מכוחו יותקנו או שהותקנו (התקנות)

 .    נאותה

 ברחבי ביוב או/ו פסולת, מסוכנים להובלת חומרים רכבים, כבדים רכבים חניית תותר לא .ח

באזורי תעשייה או במגרש ייעודי שיוגדר על ידי  אלא, לילה חניית תלמטר העיר ובחניוניה

 יה.יהעיר

 5בעל עסק המבקש לבצע עבודות בניה המחייבות היתר בנייה עשוי להידרש, במהלך  .ט

 והיחידה ההעירייהשנים הקרובות, בהתאם להחלטת מוסדות התכנון וההנדסה של 

התקן  לעקרונות ה אלה, בהתאם, לבצע עבודות בניבשרון לאיכות הסביבה האזורית

 (התקן מתוך אתר איכות הסביבה) 5281הישראלי לבנייה ירוקה, תקן 

/ בעל מקום, בעל העסק יציב בכניסה לבית העסק שלט עם שם העסק, שם של בעל העסק .י

 .וטלפון נייד למקרה חרום

 

 

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash03.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash03.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali66.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Asbestos/Laws/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/GreenBuilding/Green_Standards/Pages/Standard_5281.aspx


 

 

 

 וק השונים על פי חוק רישוי עסקיםתנאים סביבתיים לפרטי העיס

 

מספר 

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

                                                                                

 בריאות, רוקחות, קוסמטיקה - 1קבוצה 

1.1 

 

 בית מרקחת  

 

 

 לאתר על ידי מבקש הרישיון תועבר מסוכן חומר מסוג פסולת כל 1
 חומרים פסולת סילוק) עסקים רישוי לתקנות בהתאם, רעילה פסולת

 .1990 א"התשנ(, מסוכנים

 

 האתר י"ע חתומות וכןמסה חומרה פסולתפינוי  תעודות של העתקים

 נותן דרישת פי על ויוצגו בעסק יישמרו, רעילה פסולת לסילוק

 . האישור

 

 

  תמרוקים        1.2 

 ייצור א 1.2

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

אתר ) משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 .(המשרד

 .לסביבה ריח למטרדי בפעילותו יגרום לא העסק. 3

 בהתאם, רעילה פסולת לאתר תועבר מסוכןה חומרה פסולת כל. 4

 א"התשנ(, מסוכנים חומרים פסולת סילוק) עסקים רישוי לתקנות

 (התקנות).1990
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מספר 

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

 מסוכןה חומרה פסולת ופינוי המשלוח תעודות של העתקים .5

שנים  3 בעסק ישמרו, רעילה פסולת לסילוק האתר י"ע חתומות

 .דרישה  פי על האישור לנותן ויוצגו

 ב 1.2

 

שמירתם שלא  -אחסונם 

במסגרת תהליך ייצור, 

ושלא לצורך מכירה 

 קמעונית במקום.

 

 ק במבנה סגור.העסק יוקם ויפעל אך ור .1

 –על העסק לעמוד בדרישות של חוק מניעת מפגעים, התשכ"א  .2

 (החוק) 1961

 

  תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי         1.3

 א 1.3
ייצורם, למעט הרכבת ציוד 

 רפואי

 

 העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.  .1

)אתר  שרד להגנת הסביבה.מהעל העסק לעמוד בתנאים של  .2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

 ב 1.3
אחסונם שלא לצורך מכירה 

 קמעונית במקום

 

 סגור.. העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה 1

 – א"התשכחוק מניעת מפגעים, העל העסק לעמוד בדרישות של  .2

 (החוק. )1961

 

  מכירתם או חלוקתם ג 1.3

  הרכבת ציוד רפואי ד 1.3

 

 טיפולים לא רפואיים בגוף האדם         1.4

 

 א 1.4

 

טיפול יופי וקוסמטיקה, 

פדיקור ומניקור, מכון 

 שיזוף

 

 – א"התשכ, מפגעים מניעתחוק השל דרישות על העסק לעמוד ב .1

 (החוק). 1961

 .לסביבה ריח למטרדי בפעילותו יגרום לא העסק. 2

 

 

   מספרה ב 1.4
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מספר 

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

 ג 1.4
מקום  -עקע כתובות ק

 לעשייתן

 – א"התשכחוק מניעת מפגעים, העל העסק לעמוד בדרישות של . 1

 (החוק)1961

 .לסביבה ריח למטרדי בפעילותו יגרום לא העסק. 2

 

 ו 1.4
ניקוב חורים בגוף האדם 

 לצורך ענידת תכשיטים

 

 

 מעבדות לא רפואיות         1.5

 

 א 1.5

לבדיקות כימיות,  מעבדה

מיקרוביולוגיות וביולוגיות, 

למעט בדיקות ללא הרס 

ב, 1.5ומעבדות לפי פרטים 

 .1.6-ג ו1.5

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור.1

 – א"התשכחוק מניעת מפגעים, העל העסק לעמוד בדרישות של  .2

 (.החוק)1961

 חומרים מסוכנים. 3

בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף 

 )החוק( 1993-ג"תשנ, מכוח חוק החומרים המסוכנים

 פסולת חומרים מסוכנים. 4

חומר מסוכן תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם  מסוג כל פסולת א.

-א"תשנ(, מסוכנים חומרים פסולת סילוק) עסקים רישוילתקנות 

 )תקנות(.1990

מסוכן החומר הפסולת ופינוי  העתקים של תעודות המשלוחב. 

 3במשך חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק 

 ויוצגו לנותן האישור על פי דרישה.שנים 

 שפכים. 5

השפכים הסניטרים של העסק יחוברו ישירות ויוזרמו למערכת  א.

 .הביוב הציבורית

 אין להזרים שפכים תעשייתיים ותשטיפים למערכת הביוב. ב.

 איכות אוויר. 6

 פעילות העסק לא תגרום למטרדי ריח וחלקיקים לסביבה.

 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Flaw_html%2FLaw01%2F251_001.htm&ei=nXXXU7_mD4-v7AbR-YHICw&usg=AFQjCNE6YSdkClDB2ld-TSmtIuq3Mx8iMQ&bvm=bv.71778758,d.ZGU
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מספר 

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

 ב 1.5
מעבדה לבדיקת דגימות 

 בעלי חיים ומוצרים מן החי

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור.1

 – א"התשכ חוק מניעת מפגעים,העל העסק לעמוד בדרישות של  .2

 (החוק)1961

. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף 3

 (החוק).1993-ג"התשנ, המסוכנים החומרים חוקמכוח 

חומר מסוכן תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם  מסוג . כל פסולת4

-א"תשנ(, מסוכנים חומרים פסולת סילוק) עסקים רישוילתקנות 

 .)תקנות(1990

 מסוכןהחומר הפסולת  והפינוי . העתקים של תעודות המשלוח5

 שנים 3 חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק

 ויוצגו לנותן האישור על פי דרישה.

 

 ג 1.5

מעבדות לבדיקות מזון, 

מים, מי קולחין או מי 

 שופכין

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור.1

-א"תשכ,  מניעת מפגעיםלחוק העל העסק לעמוד בדרישות של  .2

 )החוק(.1961

. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף 3

 (החוק).1993-ג"תשנ, מכוח חוק החומרים המסוכנים

חומר מסוכן תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם  מסוג . כל פסולת4

-א"תשנ(, מסוכנים חומרים פסולת סילוק) עסקים רישוי תקנותל

 (תקנות).1990

מסוכן החומר הפסולת  ופינוישלוח העתקים של תעודות המ .5

 3במשך חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק 

 ויוצגו לנותן האישור על פי דרישה.שנים 

 

1.6 

 

מעבדה  - מעבדה רפואית

כהגדרתה בתקנות בריאות 

העם )מעבדות רפואיות(, 

 (התקנות)1977-התשל"ז

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור.1

-א"תשכ, מניעת מפגעיםלחוק העל העסק לעמוד בדרישות של  .2

 (החוק).1961

. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף 3

 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nevo.co.il%2Flaw_html%2FLaw01%2F251_001.htm&ei=nXXXU7_mD4-v7AbR-YHICw&usg=AFQjCNE6YSdkClDB2ld-TSmtIuq3Mx8iMQ&bvm=bv.71778758,d.ZGU
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 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

 (החוק).1993-ג"תשנ, מכוח חוק החומרים המסוכנים

חומר מסוכן, פסולת רפואית  ותרופות פג תוקף תועבר  . כל פסולת4

רישוי עסקים )סילוק פסולת לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות 

 (התקנות).1990-חומרים מסוכנים(, תשנ"א

מסוכן ה חומרהפסולת  ופינוי העתקים של תעודות המשלוח .5

חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו לנותן 

 האישור על פי דרישה.

 מעבדת שיניים 1.7

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק במבנה סגור.1

 –על העסק לעמוד בדרישות של חוק מניעת מפגעים, התשכ"א  .2

 (החוק). 1961

 העסק לא יגרום בפעילותו למטרדי ריח לסביבה. .3

. כל פסולת חומר מסוכן, פסולת רפואית  ותרופות פג תוקף תועבר 4

לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת 

 (התקנות).1990חומרים מסוכנים(, התשנ"א 

מסוכן החומר הפסולת ופינוי . העתקים של תעודות המשלוח 5

חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו לנותן 

 האישור על פי דרישה.

 

 

  דלק ואנרגיה - 2בוצה ק                                                                                   

 

 

  גז         2.1

 

 .לסביבה ריח למטרדי בפעילותו יגרום לא העסק. 1 מילוי מכלים ומכליות א 2.1

  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של . 2

 
 
 

 

 ב 2.1

אחסונו, למעט במיתקן גז 

לצריכה עצמית כהגדרתו 

 בחוק הגז

 

  וקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. . העסק י1 תיקון מכלים ה 2.1

http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/8A2AF78E-9A47-45BB-86DB-32FC436DE76B/0/hock_homarim_mesukanim1993.doc
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 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 חניון למכליות ו 2.1

 

 העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.. 1

שם העסק, שם של עם פרטי  שלטובכניסה יוצב גודר י מגרש החניה. 2

 בעל העסק/ בעל מקום, טלפון נייד למקרא חרום.

 

 תדלוק בגז תחנת ז 2.1

 

 העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.. 1

 .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של . 2

 

 

 דלק לסוגיו    2.2

 

 תחנת דלק ותדלוק א 2.2
 

 .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של . 1

 

 ב 2.2
 

 בית זיקוק

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

אתר ) משרד להגנת הסביבה.ההעסק לעמוד בתנאים של  . על2

 (הסביבה המשרד להגנת

 

   שינועו בצנרת ג 2.2

 ד 2.2

אחסונו בכמויות המפורטות 

בתקנות רישוי עסקים 

-)אחסנת נפט(, התשל"ז

 (התקנות) 1976

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  משרד להגנת הסביבה.ה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

  מסופי דלק ה 2.2

 חניון למכליות דלק ז 2.2

 

 העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. .1

ל שם העסק, שם שעם פרטי  שלטובכניסה יוצב גודר י . מגרש החניה2

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
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 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

 בעל העסק/ בעל מקום, טלפון נייד למקרא חרום.

   שינועו במכליות ח 2.2

2.3 
פחם לסוגיו הכנה, עיבוד 

 ואחסון

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

 משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 

 תחנת כוח 2.4
 העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. . 1

 
  משרד להגנת הסביבה.הק לעמוד בתנאים של על העס .2

 

 

 חקלאות, בעלי חיים - 3קבוצה                                                                                             

3.1 
, בית נחירה, בית מטבחיים

 בית שחיטה

 

בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה ימוקמו רק באזור  .1

 תעשייה.ה

 
)אתר  משרד להגנת הסביבה.העל העסק לעמוד בתנאים של  .2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

  

 א 3.2

 -בעלי חיים, למעט עופות

ם, אחזקתם, טיפול גידול

 בהם

 

)אתר המשרד  על העסק לעמוד בתנאים של משרד להגנת הסביבה.. 1

 להגנת הסביבה(

-א"תשכ, מפגעים למניעת חוקה. על העסק לעמוד בדרישות של 2

 (החוק).1961

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .3

 '.(וכו  פסולת, שפכים ,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 הצגתם ב 3.2
 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית חריותהא חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים ,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 חניטתם ג 3.2
 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים ,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)
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מדיניות רשות 

 הרישוי

 ד 3.2

 

ה הפקת זירמה, הזרע

מלאכותית, העברה 

והשתלת עוברים בצאן 

 ובבקר

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים ,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 ה 3.2

 

מתן שרותי חיטוי, טילוף, 

הסרת קרניים, הדברת 

 טפילים חיצוניים, גז

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 מספרה ו 3.2

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

)אתר  משרד להגנת הסביבה.התנאים של . על העסק לעמוד ב1 הובלתם ז 3.2

 המשרד להגנת הסביבה(

-א"תשכ, מפגעים למניעת חוקה. על העסק לעמוד בדרישות של 2

 (החוק).1961

 .לסביבה ריח למטרדי בפעילותו יגרום לא העסק. 3

 

 

 ח 3.2
גידולם, אחזקתם,  -עופות

 טיפול בהם

 

 

  הדברה   3.3

 

   הדברה תברואתית א 3.3

 ב 3.3

 

הדברה חקלאית בין בכלי 

טיס ובין בכלים אחרים 

 וניקויים

 

 .. על העסק להודיע מראש על כל סוגי הריסוס למוקד העירוני1

)אתר  משרד להגנת הסביבה.ה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 יבה(המשרד להגנת הסב
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 הרישוי

  חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי   3.4

 ייצורם, אריזתם, אחסונם א 3.4

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  משרד להגנת הסביבה.ה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

 מכירתם ג 3.4

 

שלט עם שם העסק, שם של בעל העסק/  . בכניסה לבית העסק יוצב1

 בעל מקום, טלפון נייד למקרא חרום.

)אתר  משרד להגנת הסביבה.ה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

 

  מזון לבעלי חיים   3.5

 

 ייצורו, עיבודו א 3.5

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  .הגנת הסביבהמשרד לה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 המשרד להגנת הסביבה(

-א"תשכ, מפגעים למניעת חוקהעל העסק לעמוד בדרישות של . 3

 (החוק).1961

 

 ב 3.5
אחסונו, אריזתו, הובלתו או 

 חלוקתו, מכירתו

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

-א"תשכ, מפגעים למניעת חוקה. על העסק לעמוד בדרישות של 2

 (החוק).1961

 

 

כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים  -ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; בצו זה "פסדים" פסדים    3.6

 (התקנות) 1981-)פסדים(, התשמ"א

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/251_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/251_001.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%98%D7%91%D7%A2/teva66.pdf
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 הרישוי

   איסופם, הובלתם א 3.6

 עיבודם ב 3.6

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

 .לסביבה ריח למטרדי בפעילותו יגרום לא העסק .2

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 3

 המשרד להגנת הסביבה(

-א"תשכ, מפגעים למניעת חוקה. על העסק לעמוד בדרישות של 5

 (החוק).1961

 

   מכירתם ג 3.6

 

 למעט תרופות תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי   3.7

 

 ייצורם א 3.7

 

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 1

 המשרד להגנת הסביבה(

 

   אחסונם ב 3.7

 ג 3.7
מכירתם או חלוקתם )למעט 

 בתי מרקחת(

 

 

 

 

  מזון - 4קבוצה                                                                                     

 

 

  ביצים   4.1

 

 ריכוזן, מיונן ואחסונן א 4.1

 

-א"תשכ, מפגעים למניעת חוקה. על העסק לעמוד בדרישות של 1

 (החוק).1961

 

   עיבודן ב 4.1

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/251_001.htm
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/251_001.htm
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 הרישוי

   מדגרה ג 4.1

  הובלתן ד 4.1
 

 

 

 4.6מקום הכנה או הגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט עסק כמפורט בפריט  -בית אוכל    4.2

 

 א 4.2

מסעדה לרבות , בית קפה

הגשת משקאות משכרים 

 לצריכה במקום

 הסביבה -איכות

על פי ריחות ו מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן

דרישות  -מסעדות / בתי אוכל ההנחיות המופיעות במסמך "

סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, של היחידה לאיכות הסביבה 

יש -1קישור) ".ין איכות אווירילענ, שיון עסקיבשרון, לקבלת ר

 (וף הטבלהמסמך בס

חל איסור על שימוש בפחם עץ, אלא באזור תעשייה בלבד ובתנאי 

מטר מעל הבניין הגבוה ביותר  2שתותר להתקין ארובה תקנית בגובה 

 מטר.  50ברדיוס של 

 .  לא תותר הקמת עסק חדש, ללא התקנת אמצעים כאמור לעיל

במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, מתקן או מכשיר 

ו מחוץ לכותלי העסק, קרי על קירות חיצוניות ו/או על גג כלשה

המבנה יש לקבל לכך אישור מנהל הנדסה ו/או היתר בנייה כנדרש 

 בחוק.

במידה והתברר כי מסיבה כלשהי יעילות המתקנים אינה מספקת 

ונגרם מפגע ריח ו/או עשן מבית העסק, רשאית רשות הרישוי לדרוש 

 נקיטת אמצעים נוספים.

 

הנמצא מתחת לבית מגורים, כאשר אין ארובה פנימית במבנה, בעסק 

 חל איסור לבצע פעולות צליה מכל סוג ובכל מכשיר. 

מבקש הרישיון ישלח כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת רישיון העסק, 

חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת  המקומית לרשות

 בעסק. ושוטפת, לכל המתקנים למניעת ריחות ועשן, שהותקנו

לפני התחברות מערכת השפכים של העסק  יתקין מבקש הרישיון

, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו לשוחת הביוב העירוני

 מותר ב:

מרכז העיר, 

 מגורים עם

 חזית 

מסחרית, אזור 

המיועד 

 למסחר, 

אזור מסחר 

 שכונתי ואזורי 

תעשייה , 

בכפוף להיתר 

 שימוש חורג.

באזורים 

מסוימים, בהם 

 יש 

מגורים עם 

 חזית מסחרית, 

חל איסור, על 

פי האמור 

 בתב"ע, 

על פעילות של 

 טיגון, צלייה, 

 אפייה ובישול. 
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 הרישוי

באופן  ויפונה המפריד יתופעל, יתוחזק בהתאם לפעילות העסק.

ים לשפכים ירלוונטעמידת העסק בערכי הסף ה ושיאפשרובתדירות 

 בתוספת הראשונה שלני, כאמור המוזרמים למערכת הביוב העירו

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, 

ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת  ,4201 – דתשע"

 .הביוב העירונית

באחריות מבקש  המפונים מהמפריד יפונווהשמנים מנים השו

מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לאתר  הרישיון ועל חשבונו

 ויוצגו בעסק יישמרו, כאמור הפינוי על המעידות קבלות. לפי כל דין

  . האישור נותן דרישת פי על

, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי משומש מאכל שמן

על חשבון  יפונהו משולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסקו

 כל פי על מאושרת שפעילותה, שמן למחזור לחברהמבקש הרישיון 

 .דין

 

 גרימת למנוע מנת על הנדרשים האמצעים בכל ינקוט מבקש הרישיון

 -)מניעת רעש( שמפורט בחוק  כפי העסק לכותלי מעבר חזק רעש

 – ג"התשנ(, רעש מניעת) מפגעים למניעת התקנות בהוראות ,התשנ"ג

 1990 –למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן בתקנות   ,1992

 המשמיעים בעסקים לעסקים הבסיסיים ובמסמך " הקריטריונים

 (יש מסמך בסוף הטבלה-2קישורמוסיקה" )

 

בעל העסק ינקוט בכל אמצעים הנדרשים למניעת -מזיקים .2

הימצאות וגידול בעלי חיים ומזיקים, לרבות יתושים, 

 זבובים, חרקים ומכרסמים, בשטח העסק.

 

 

 ב 4.2

ון, בית אוכל אחר לרבות 

ת משכרים הגשת משקאו

 לצריכה במקום

 

 ג 4.2

הכנת מזון למכירתו לצריכה 

מחוץ למקום הכנתו, לרבות 

משלוח מזון ולמעט הסעדה 

 ה. 4.6כמשמעותה בסעיף 

 

 

 

 

 

 

  בית קירור   4.3

 

 א 4.3
לבשר, דגים, עופות, ביצים 

 ומוצריהם

 

 העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה..1

 .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של 

 

http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Pages/Legislation.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Pages/Legislation.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash03.pdf)
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash03.pdf)
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5288.pdf
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 הרישוי

 מכאניות )מיזוג, אוורור, קירור וכו(-המערכות האלקטרו.2        

 מפגעים למניעת תקנותהבדרישות  מחויבות לעמוד המותקנות בעסק

 (תקנות) .1992-ג"התשנ(, רעש מניעת)

 

 

   ן אחר ומרכיביולמזו ב 4.3

 

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

 

   איסופם א 4.4

 ב 4.4

-פירוקם, עיבודם, גירומם

 5ביכולת ייצור  העולה על 

 טונות ליום

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 1

 המשרד להגנת הסביבה(

על העסק לעמוד בחוקים ובתקנות הרלוונטיות לעיסוקו . 3

( החוק) 1961-א"תשכ, מפגעים למניעת חוקובעדכוניהם, לרבות 

 מכוחו.(תקנות)והתקנות 

 

  אריזתם ד 4.4

  אחסונם ה 4.4

 ז 4.4

 -פירוקם, עיבודם, גירומם

ביכולת ייצור שאינה עולה 

 טונות ליום 5על 

 .1961-א"תשכ, עיםמניעת מפגלחוק העל העסק לעמוד בדרישות של 

 (החוק)

 

 

  חלב גלמי   4.5

 

   הובלתו ב 4.5

 

  מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם   4.6

 

 א 4.6

 

מחומרי גלם  -ייצורו, עיבודו

מן החי ביכולת ייצור העולה 

 

 )אתר .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של  . 1

 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sviva.gov.il%2FInfoServices%2FReservoirInfo%2FDocLib%2F%25D7%25A8%25D7%25A2%25D7%25A9%2FWord%2Fraash03.doc&ei=K6nXU6m7COj8ywO5_IKoAw&usg=AFQjCNFWNb6dN0_JWrtCcJbSHcywn97siQ&bvm=bv.71954034,d.bGQ
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/251_001.htm
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sviva.gov.il%2FInfoServices%2FReservoirInfo%2FDocLib%2F%25D7%25A8%25D7%25A2%25D7%25A9%2FWord%2Fraash03.doc&ei=K6nXU6m7COj8ywO5_IKoAw&usg=AFQjCNFWNb6dN0_JWrtCcJbSHcywn97siQ&bvm=bv.71954034,d.bGQ
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/251_001.htm
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
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 הרישוי

ורו, טונות ליום.  ייצ 5על 

מחומרי גלם מן  -עיבודו

הצומח ביכולת ייצור העולה 

 טונות ליום 50על 

 המשרד להגנת הסביבה(

 אריזתו ב 4.6
 .1961-א"תשכ, מניעת מפגעיםלחוק העל העסק לעמוד בדרישות של 

 (החוק)

 

 אחסונו ג 4.6
 .1961-א"תשכ, מניעת מפגעיםלחוק העל העסק לעמוד בדרישות של 

 (החוק)

 

   הובלתו, הפצתו או חלוקתו ד 4.6

 ה 4.6

 ו4.6

 

 -הסעדה )קיטרינג( 

כהגדרתה בתקנות רישוי 

עסקים )תנאים תברואיים 

לעסקים ליצור מזון(, 

 19721-התשל"ב

מחומרי גלם  -ייצורו, עיבודו

מן החי ביכולת ייצור שאינה 

טונות ליום;   5ל עולה ע

מחומרי גלם  -ייצורו, עיבודו

מן הצומח ביכולת ייצור 

טונות  50שאינה עולה על 

 ליום

 

 יכות-הסביבה 

על פי ריחות ו מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן

דרישות  -ההנחיות המופיעות במסמך "מסעדות / בתי אוכל 

דה לאיכות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות, של היחי

לעניין איכות אוויר". , הסביבה בשרון, לקבלת רישיון עסק

  (יש מסמך בסוף הטבלה-1קישור)

מסמך מידע  את הבקשה יש להגיש לרשות הרישוי, בצירוף

 סביבתי

ww.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndushttp://w

try/Documents/env_info.pdf 

חל איסור על שימוש בפחם עץ, אלא באזור תעשייה בלבד ובתנאי 

מטר מעל הבניין הגבוה ביותר  2שתותר להתקין ארובה תקנית בגובה 

 מטר.  50ברדיוס של 

 .  ר לעיללא תותר הקמת עסק חדש, ללא התקנת אמצעים כאמו

במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, מתקן או מכשיר 

כלשהו מחוץ לכותלי העסק, קרי על קירות חיצוניות ו/או על גג 

המבנה יש לקבל לכך אישור מנהל הנדסה ו/או היתר בנייה כנדרש 
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 בחוק.

במידה והתברר כי מסיבה כלשהי יעילות המתקנים אינה מספקת 

ו עשן מבית העסק, רשאית רשות הרישוי לדרוש ונגרם מפגע ריח ו/א

 נקיטת אמצעים נוספים.

 

בעסק הנמצא מתחת לבית מגורים, כאשר אין ארובה פנימית במבנה, 

 חל איסור לבצע פעולות צליה מכל סוג ובכל מכשיר. 

מבקש הרישיון ישלח כחלק ממסמכי הבקשה לקבלת רישיון העסק, 

ה המבצעת תחזוקה מונעת חוזה התקשרות עם חבר המקומית לרשות

 ושוטפת, לכל המתקנים למניעת ריחות ועשן, שהותקנו בעסק.

לפני התחברות מערכת השפכים של העסק  יתקין מבקש הרישיון

, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו לשוחת הביוב העירוני

באופן  ויפונה המפריד יתופעל, יתוחזק בהתאם לפעילות העסק.

ים לשפכים ירלוונטעמידת העסק בערכי הסף ה ושיאפשרובתדירות 

 בתוספת הראשונה שלהמוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור 

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, 

ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת  ,4201 – דתשע"

 .הביוב העירונית

באחריות מבקש  המפונים מהמפריד יפונווהשמנים השומנים 

מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לאתר  הרישיון ועל חשבונו

 ויוצגו בעסק יישמרו, כאמור הפינוי על המעידות קבלות. לפי כל דין

  . האישור נותן דרישת פי על

, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי משומש מאכל שמן

על חשבון  יפונהו ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק

 כל פי על מאושרת שפעילותה, שמן למחזור לחברהמבקש הרישיון 

 .דין

 

 גרימת למנוע מנת על הנדרשים האמצעים בכל ינקוט מבקש הרישיון

 -)מניעת רעש( שמפורט בחוק  כפי העסק כותליל מעבר חזק רעש

 – ג"התשנ(, רעש מניעת) מפגעים למניעת התקנות בהוראות ,התשנ"ג

 1990 –למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן בתקנות   ,1992

 המשמיעים בעסקים לעסקים הבסיסיים ובמסמך " הקריטריונים

 (יש מסמך בסוף הטבלה-2קישורמוסיקה" )

 מזיקים

http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Pages/Legislation.aspx
http://www.water.gov.il/Hebrew/about-reshut-hamaim/Pages/Legislation.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash03.pdf)
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash03.pdf)
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5288.pdf


מספר 

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 
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בעל העסק ינקוט בכל אמצעים הנדרשים למניעת הימצאות וגידול 

ם, זבובים, חרקים ומכרסמים, בעלי חיים ומזיקים, לרבות יתושי

 בשטח העסק.

 

  מכירתו -מזון לרבות משקאות    4.7

 

   קיוסק א 4.7

 ב 4.7

מקום לממכר מזון  -מרכול 

ומוצרי צריכה לשימוש 

אישי או ביתי, שאין בו 

טיפול במזון, לרבות משלוח 

 מזון;

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום ,כגון)

 

 ג 4.7
מכירת בשר, עופות  -אטליז 

 או דגים שאינם קפואים

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 ד 4.7

כמשמעותו בפרט  –מרכול 

ב, שיש בו טיפול במזון,  4.7

 לרבות משלוח מזון

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

4.8 

עסק  - משקאות משכרים

שעיקר פעילותו הגשתם 

לצורך צריכה במקום 

 .ההגשה

 

 

 

 

                                                                                 

 מים ופסולת - 5קבוצה 

  אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים   5.1

 תחנת מעבר ומיון א 5.1

 

תחנת מעבר חדשה לא תוקם אלא רק לאחר שקבלה הגדרת מרחק . 1

ציבור, בתי מגבולות מגרשים של שימוש רגיש )מוסדות חינוך, מבני 

אתר )ה האזורית  לאיכות הסביבה בשרון.יחידהחולים וכד'(, מ

 (היחידה

)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של . 2

 

http://t49.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=584
http://t49.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=584
http://t49.tik-tak.co.il/webPro/index.asp?codeClient=584
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/EnvConditions/Pages/Details.aspx#GovXParagraphTitle3
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 המשרד להגנת הסביבה(

 איסופה, הובלתה ב 5.1

 

)אתר  משרד להגנת הסביבה.העל העסק לעמוד בתנאים של  .1

 המשרד להגנת הסביבה(

 

 

 ג 5.1

 

טיפול בפסולת, לרבות: 

עיבודה, ניצולה, מחזורה, 

מיונה, קומפוסטציה, 

 שריפתה

 

 העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.. 1

)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של . 2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

 אתר לסילוק פסולת יבשה ד 5.1

 

 העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.. 1

)אתר  .ביבהמשרד להגנת הסה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

 ה 5.1
אתר לסילוק פסולת 

 מעורבת, לרבות פסדים

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.1

)אתר  .משרד להגנת הסביבהההעסק לעמוד בתנאים של  . על2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

 

  מתקן להפקתם ולטיפול בהם -מי שתייה  5.2

 

 ן התפלת מיםמתק א 5.2

 

)אתר המשרד  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של 

 להגנת הסביבה(

 

 ב 5.2

מתקן להפקתם  -מי שתייה 

ולטיפול בהם, למעט מתקן 

 להתפלתם
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 עיבודם, טיהורם, אחסונם א 5.3

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.1

)אתר המשרד משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 להגנת הסביבה(

 

 הובלתם במכליות ג 5.3

 

)אתר  משרד להגנת הסביבה.העל העסק לעמוד בתנאים של .  1

 המשרד להגנת הסביבה(

 

 

 מסחר ושונות – 6קבוצה 

6.1 

מקום המיועד  -אחסנה 

לאחסנה, שאינו טעון רישוי 

לפי פרט אחר בתוספת זו, 

 מ"ר ומעלה, 50ששטחו 

 

 

 

6.2 
חנות ששטח המכירה בה 

 מ"ר לפחות 800הוא 
 

 

6.4  

, לרבות ניקוי יבשמכבסה, 

הפעלת מכונות כביסה 

ויבוש אוטומטיות שלא 

בבניין מגורים לשימוש 

 הדיירים

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על 1

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של . 2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

 

6.5 

מכשירי אלקטרוניקה 

ואלקטרואופטיקה לרבות 

ייצור   -מחשבים, רכיביהם 

רכיבים אלקטרוניים 

ים, למעט ומעגלים מודפס

 הרכבתם

)אתר המשרד  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של 

 להגנת הסביבה(
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6.7 

פרחים, צמחי נוי, זרעים, 

מקום למכירתם  -  שתילים

 מ"ר 300ששטחו מעל 

 

 

 

 קניון   6.8

 

 ניהולו א 6.8

)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של . 1

 המשרד להגנת הסביבה(

. כל עסקי המזון המתנהלים בתחום העסק יחוברו למערכת 2

 פת לאיסוף וטיפול באדים וריח לצורך מניעת מפגעי ריח.תמשו

 ומניעת שירותים לאספקת משותפות מערכות יותקנו בעסק 2.1

 של ולתחזוקה השוטף לתפעול יאחרא יהיה העסק בעל. מפגעים

 העסקים כלל חיבור לרבות, העסק בתחום משותפות מערכות

 הקבוע השימוש והבטחת המשותפות המערכות אל העסק שבתחום

 .שבתחומו העסקים ידי על בהן

. פתח היציאה של מערכת איסוף וטיפול באדים וריח ימוקם  2.2

 באופן שאינו מהווה מטרד סביבתי.

 נדרשות מכאניות )מיזוג, אוורור, קירור וכו(-אלקטרוהמערכות ה . 3

-ג"התשנ(, רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנותהבדרישות  לעמוד

 (התקנות). 1992

. עבודות הדברת מזיקים בשטח העסק יבוצעו על ידי מדביר בעל 4

 ם ובעל תוקף.היתר מתאי

 

 ב 6.8

עסק בקניון שאין בו חברת 

ניהול, שאינו טעון רישוי לפי 

 פרט אחר בתוספת זו

 

 

 

 

  רוכלות   6.9

 

   רוכלות מזון א 6.9

  רוכלות בעסק הטעון רישוי  ב 6.9
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 לפי פרט אחר בתוספת זו

   רוכלות אחרת ג 6.9

6.12 

מקום  -עסק של אבזרי מין 

צצה למכירתם, השכרתם, ה

 על מעשה מיני

 

 

 

   אולפן הקלטות אודיו 6.13

6.14 

מקום  - מוצרי טבק לסוגיו

למכירה קמעונאית, , שאינו 

טעון רישוי לפי פרט אחר 

 בתוספת זו.

 

 

 

 עינוג ציבורי, נופש וספורט - 7קבוצה                                                                                

 

 אירוח ולינה   7.1

 

 

 א 7.1
בית מלון, פנסיון, אכסניה 

 וכיו"ב
 משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של 

 

 ב 7.1

 

השכרת יחידות אירוח 

למטרת נופש, המלווה במתן 

שירותים לשוכרים, 

כשמספר יחידות האירוח 

המיועדות להשכרה עולה על 

 ארבע

 

 

 ג 7.1

מקום המשמש, -בית אבות 

הנועד לשמש, כולו או או 

בחלקו, מקום מגורים 

 לזקנים,.

 משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של 

 

 



מספר 

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

 ה 7.1

 

שטח או גן המשמש לחניית 

טיילים לצורך פעילות קיט 

 ונופש בתשלום

 

 

7.2 

 

 גן חיות, ספארי, פינת חי

 שהכניסה אליה בתשלום

 

 

 

  נופש -מים    7.4

 

 א 7.4

 

לרבות מאגר בריכת שחיה, 

מים אחר המשמש לשחייה 

ולנופש מים, לרבות בריכה 

המצויה בפארק מים ולמעט 

בריכה המשמשת עד ארבע 

 יחידות אירוח למטרת נופש

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על.1

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 
פעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף בעל העסק י .2

 (החוק).1993-ג"תשנ, המסוכנים מריםוהח חוקמכוח 

 

 פארק מים, מגלשות מים ב 7.4

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק לבע על

 '.(וכו  פסולת ,שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 בריכת זרמים )ג'קוזי( ג 7.4
 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 מקווה ד 7.4

 

 .בעל העסק יפעיל  את המקום תוך שימוש בחשמל או בגז בלבד.1

. בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף 2

 (החוק) .1993-חוק החומרים המסוכנים, תשנ"גמכוח 

 

   בית מרחץ, מרחצאות ה 7.4

http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/8A2AF78E-9A47-45BB-86DB-32FC436DE76B/0/hock_homarim_mesukanim1993.doc
http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/8A2AF78E-9A47-45BB-86DB-32FC436DE76B/0/hock_homarim_mesukanim1993.doc
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7.5 
, כהגדרתו בצו מכון כושר

 רישוי עסקים

 

למניעת מפגעים )מניעת רעש(,  תקנותהעסק לעמוד בדרישות של על 

למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,  תקנותו (תקנותה) 1992-התשנ"ג

 (התקנות).1990התש"ן 

 

7.6 

, כהגדרתם בסעיף משחקים

מקום  -ב)ב( לחוק 2

 לעריכתם

 

למניעת מפגעים )מניעת רעש(,  תתקנוהעסק לעמוד בדרישות של על 

למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,  תקנותו (התקנות) 1992-התשנ"ג

 (התקנות.)1990התש"ן 

 

 

  עינוג ציבורי   7.7

 

 א 7.7

 

מקום לעריכת מופעים 

וירידים במבנה קבע, ללא 

 מזון

 

למניעת מפגעים )מניעת רעש(,  תקנותהעסק לעמוד בדרישות של על 

למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,  תקנותו (התקנות) 1992-התשנ"ג

 (התקנות.)1990התש"ן 

 

 קולנוע, תיאטרון ב 7.7

 

למניעת מפגעים )מניעת רעש(,  תקנותהעסק לעמוד בדרישות של על 

למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,  תקנותו (התקנות) 1992-התשנ"ג

 (התקנות.)1990התש"ן 

 

 ג 7.7
 

 קרקס

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 ד 7.7

 

אצטדיון, אולם ספורט, 

שמספר המושבים הקבועים 

, למעט 500בו הוא מעל 

אולם במוסד חינוכי 

 המשמש את המוסד בלבד

ת מפגעים )מניעת רעש(, למניע תקנותהעסק לעמוד בדרישות של על 

למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,  תקנותו (התקנות) 1992-התשנ"ג

 (התקנות.)1990התש"ן 

 

אמפיתיאטרון, מקום אחר  ה 7.7

לעריכת אירועי תרבות, 

 

 מניעת) מפגעים למניעת תקנות של בדרישות לעמוד העסק על .1

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_014.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_014.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_014.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_014.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_014.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
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בידור וספורט תחת כיפת 

 500-השמים, שנועדו ל

 משתתפים או יותר

 בלתי רעש) מפגעים למניעת ותקנות( התקנות) 1992-ג"התשנ(, רעש

 (התקנות.) 1990 ן"התש(, סביר

 
בעל העסק יפעיל מערכת הגברה קולית כך שתעמוד בדרישות  .2

 ( התקנות) 1992-ג"התשנ(, רעש מניעת) עיםמפג למניעת תקנותה

 
בעל העסק יכוון את הרמקולים לכיוון הקהל באתר האירוע וכלפי  .3

 .הקרוב המגוריםאזור מטה בלבד, ולא לכיוון 

 
ערכות בעל העסק יבצע מראש כיול של העוצמה הקולית של מ .4

שרמות הרעש בבניינים   ההגברה באתר האירוע, במטרה להבטיח

 ותקנותהקרובים ממערכות ההגברה וההשמעה, עומדות בדרישות 

 (התקנות.) 1990 ן"התש(, סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת

 

/  מתקן, הקולית ההגברה  במערכת, ויפעיל יתקין העסק בעל. 5

  המרבית  הקולית הרמה של הגבלה עצמאי באופן המבצע מנגנון

 . לכיול בהתאם

 דיסקוטק ו 7.7

 

אמצעים להפחת רעש, לרמות   הכוללבמבנה סגור  יופעל העסק 1

 1990-ר(, התש"ןבתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביהנדרשות 

 1992 –למניעת מפגעים )מניעת רעש(  ותקנות 

 לעסקים הבסיסיים הקריטריונים העסק יעמוד בכל האמור במסמך "

 (יש מסמך בסוף הטבלה-2קישורמוסיקה" ) המשמיעים בעסקים

 (מהודמכאניות )מיזוג, אוורור, קירור וכ-המערכות האלקטרו

תקנות למניעת מפגעים הבדרישות המותקנות במקום נדרשות לעמוד 

 .  1990-)רעש בלתי סביר(, התש"ן

  –איכות הסביבה 

המרחב להשמעת מוסיקה כולל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל 

כלפי חוץ. במידה וקיימים  פנימי של מבנה העסק וללא פתחים

פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר 

 כולל התקנת מבואה אקוסטית.-בידוד אקוסטי גבוה

יכלול גם התייחסות לרמות שח הטכני "הדויכין את  מבקש הרישיון

הרעש הצפויות מהשמעת מוסיקה בשימושי הקרקע הקרובים 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_014.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_014.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
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הרגישים לרעש, כגון בתי מגורים, מלונות, בתי חולים, בתי אבות 

וכיו"ב, בהשוואה לנדרש בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, 

  , לגבי שעות הלילה. 1990 –ן התש"

רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחת רעש,  הוד השרון עיריית

 לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי הדוח הטכני.

 
 

 ז 7.7

 

יריד או תערוכה שלא 

 במבנה של קבע

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, עשןו ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 ח 7.7
כלי שיט המשמש לעינוג 

 ציבורי

 

.משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של    

 

 ט 7.7

 

מקום לעריכת מופעים 

 וירידים שיש בו בעלי חיים

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 יריד מזון י 7.7

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 

 יא 7.7

 

אצטדיון, אולם ספורט, 

שמספר המושבים הקבועים 

, למעט אולם 500בו הוא עד 

ש את במוסד חינוכי המשמ

המוסד בלבד ואצטדיון או 

אולם ספורט לעריכת 

 פעילות ספורט ללא קהל

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

  קייטנות 7.8

   קייטנה א 7.8
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 סביבתיים עיםמפג למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש,  ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 מחנה נוער ב 7.8

 

(, רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנות של בדרישות לעמוד העסק על

(, סביר בלתי רעש) יםמפגע למניעת ותקנות( התקנות) 1992-ג"התשנ

 (התקנות.) 1990 ן"התש

 

7.9  

אולם או גן לשמחות 

ולאירועים, לרבות הגשת 

 משקאות משכרים

 

של  4 סעיף דוח טכני על פי המפורט בלעירייה  בעל העסק יגיש. 1

רעש באולם שמחות ובגן אירועים(, -תקנות רישוי עסקים )התקן מד

 רעש"(.-)להלן: "התקן מד 2006 -תשס"ו

 
הדוח הטכני יכלול גם התייחסות לרמות הרעש הצפויות מהשמעת  א.

ם הרגישים לרעש, כגון בתי מוסיקה בשימושי הקרקע הקרובי

מגורים, מלונות, בתי חולים, בתי אבות וכיו"ב, בהשוואה לנדרש 

  בתקנות למניעת רעש בלתי סביר, לגבי שעות הלילה. 

 
רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחת רעש,   עיריית הוד השרון. 2

 לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי הדוח הטכני.

 
 סילוק לאתר ותופנה אצירה במכלי תאוחסן בעסק הנוצרת פסולת. 3

 ישמרו הפינוי על המעידות קבלות, דין  כל פי על המאושר פסולת

 .דרישה פי על ויוצגו בעסק

 

 

 

 

 שעשועים    7.10

 

 מתקני שעשועים א 7.10

 

 בלתי רעש למניעת ותקנות רעש למניעת תקנות חלה העסק בעל על

 .סביר

 

 לונה פארק ב 7.10

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .1

 '.(וכו  פסולת, שפכים, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 
 1992-ג"התשנ(, רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנות חלה העסק על .2

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_014.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_659.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/law01/999_659.doc
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.) 1990 ן"התש(, סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת ותקנות( התקנות)

 (התקנות

   ותעבורהרכב  - 8קבוצה                                                                                          

8.2 

 

 העברת רכב ממקום למקום

בגרירה, הובלה או בכל דרך 

אחרת, וכן מקום המשמש 

לניהול העסק או לשליטה בו 

 לרבות משרד

 1992-ג"התשנ(, רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנות חלה העסק על

.) 1990 ן"התש(, סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת ותותקנ( התקנות)

 (התקנות

 

 

  הובלה   8.3

 

 א 8.3

כספים, יהלומים, 

תכשיטים, ניירות ערך 

 ודברי ערך אחרים

 

 

 ב 8.3

)ארבעה כלי  הובלה אחרת

רכב ומעלה( וכן מקום 

המשמש לניהול העסק או 

 לשליטה בו לרבות משרד

 

 

 

 

 

 

  הסעת נוסעים 8.4

 

 א 8.4

הסעת נוסעים וכן מקום 

המשמש לניהול העסק או 

 לשליטה בו

 משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של 

 

 ב 8.4

תחנה מרכזית, כהגדרתה 

בפקודת התעבורה, תחנת 

 מרכזיתרכבת 

 

)אתר  משרד להגנת הסביבה.ה. על העסק לעמוד בתנאים של 1

 המשרד להגנת הסביבה(

 

  תחנת מוניות וכן מקום  ג 8.4

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_014.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/251_014.htm
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
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ל העסק או המשמש לניהו

 לשליטה בו

למניעת מפגעים )מניעת רעש(,  תקנותהעסק לעמוד בדרישות של על 

למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,  תקנותו (התקנות) 1992-התשנ"ג

 (התקנות.)1990התש"ן 

 קרקעית-תחנת רכבת תת ד 8.4

 

למניעת מפגעים )מניעת רעש(,  תקנותהעסק לעמוד בדרישות של על 

מניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, ל תקנותו (התקנות) 1992-התשנ"ג

 (התקנות.)1990התש"ן 

 

8.5 
יצורם,  -כלי טיס לסוגיהם 

 תיקונם, שיפוצם

 

עש(, למניעת מפגעים )מניעת ר תקנותהעסק לעמוד בדרישות של על 

למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(,  תקנותו (התקנות) 1992-התשנ"ג

 (התקנות.)1990התש"ן 

 

 

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

 

 א 8.6

 

מכירתם, השכרתם, תיווך 

בהם, למעט אולם תצוגה 

 לכלי רכב חדשים

 

 

 ב 8.6

חניון בתשלום, חניון 

מ"ר  500ששטחו מעל 

המשמש באי מרכז מסחרי 

הסמוך לו, למעט חניון 

 ז 8.6כמפורט בסעיף 

 

 לא כי ידאג העסק בעל .בלבד רכב חניית תכלול העסק פעילות .1

, רחיצה: כגון רכב  כלי של אחזקה פעולות העסק בשטח ייתקימו

 .ותדלוק סיכה

 
  משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של .2
 

, מוצקה פסולת לאצירת מתקנים העסק בשטח יתקין העסק בעל .3

 .העסק צרכי את קויספ פינויים ותדירות המתקנים כמות כי ויבטיח

 
והתקנות מכוחו,  מניעת מפגעיםלחוק ה. על העסק חלים 4

והוראותיהם מהוות תנאים ברשיון זה. תשומת לבך מופנת במיוחד 

 .(תקנות.) 1992-ג"התשנ(, רעש מניעת) מפגעים למניעת בתקנות

 

   רחיצתם ג 8.6
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 הרישוי

 כללי

 ממוכנת מכוניות רחיצת

 רכב לרחיצת כללים) המים  תקנות של בדרישות לעמוד העסק על. 1

 200 א"במים(, תשס מרוצפים ולשטיפת משטחים

 –מסמך מידע סביבתית  על העסק לרשות בעל העסק יגיש .2

, לרבות התייחסות לנתונים ותוכנית סניטרית עדכניתמפרט טכנית 

 הבאים:

וי הולכת שפכים, תשטיפים ונגר עילי מזוהם, כולל פתחי ניקוז, קו .3

 מתקני טיפול בשפכים ונקודות חיבור לביוב העירוני.

. מפרט טכני של  מערכת מחזור מים , מפריד שמן /דלק ממים ויעד 4

 .הפינוי

  .שפכים למיחזור מערכת יתקין העסק בעל .5

 מיחזור מערכת אל ווינוקז מקורים יהיו המכוניות רחיצת משטחי. 2

 .השפכים

 ויוחזרו בה יטופלו, השפכים מיחזור מערכת אל ינוקזו השפכים. 3

 .השטיפה לתהליך

 יצופו, בשפכים לטיפול מתקן לפני, המכוניות רחיצת משטחי. 4

 .נוזלים לחלחול אטום אחר בחומר או בבטון, באספלט

 רכתלמע ינוקז, המכוניות רחיצת משטחי למעט,  העסק שטח כל. 5

 מי בין מגע שימנע כך, העסק לשטח מחוץ אל או הציבורית הניקוז

 .השפכים לבין הנגר

 המכוניות רחיצת משטחי גבי על יבוצעו המכוניות רחיצת פעולות. 6

 . בלבד

 .הציבורית הביוב מערכת אל ישירות הרחיצה מיתקן את לחבר אין. 7

, הציבור לרשות או לקרקע מהעסק שפכים גלישת ימנע העסק בעל. 8

 של הקליטה ליכולת המכוניות רחיצת קצב התאמת באמצעות לרבות

 .השפכים מיחזור מערכת

 בו שיש אחר לעסק או דלק לתחנת בסמיכות מצוי שהעסק במקרה. 8
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 הרישוי

 למניעת האמצעים כל את העסק בעל ינקוט, מים - דלק מפריד

 .מים - הדלק מפריד אל השפכים הזרמת

  מנועים שטיפת המבצע עסק

 .שמן מפריד יתקין העסק בעל .1

 שפכי מכלל יופרדו המנועים שטיפת מפעולות המתקבלים השפכים. 2

 .השמן במפריד ויטופלו העסק

 מפריד אל יוזרמו לא הרכב גוף מניקוי דטרגנטים המכילים שפכים. 3

 .השמן

 על ויוצגו בעסק יישמרו, תפסול סוגי כל הפינוי על המעידות קבלות. 4

  .האישור נותן דרישת פי

 
 (החוק)1961 –החוק מניעת מפגעים, התשכ"א  חלים העסק על. 5

-בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג ,מכוחו והתקנות

תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן ו (תקנות.)1992

 לבך תשומת. זה ברשיון תנאים מהוות והוראותיהם (תקנות).1990

 בלתי רעש למניעת ותקנות רעש למניעת תקנותל במיוחד מופנית

 .סביר

 ד 8.6
התקנת אבזרים בהם, 

 רכות קול ואזעקהלרבות מע
 

 

 ייצורם, שיפוצם ו 8.6

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .1

 '.(וכו  פסולת, שפכים ,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 
)אתר המשרד  משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 להגנת הסביבה(

 

 ז 8.6
קרקעי, -חניון מקורה או תת

 מ"ר 500ששטחו מעל 

)אתר המשרד  משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של 

 להגנת הסביבה(

 

 

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

 

   מכירתם, אחסונם א 8.7
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 הרישוי

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 פירוקם מהרכב ב 8.7

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .1

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש,  ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 
)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

   כלי שיט   8.8

 השכרתם, אחסונם א 8.8

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר םזיהו, כגון)

 

 מעגנה ג 8.8

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

'.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)  

 

 ייצורם, תיקונם, שיפוצם ד 8.8

 

 סביבתיים פגעיםמ למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .1

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש,  ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 
)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

  מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם, לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי - מוסך

 א 8.9

מכונאות כללית, פחחות 

וצביעה )לרבות כלי רכב 

 המונעים בגז(

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.1

)אתר המשרד נת הסביבה משרד להגה על העסק לעמוד בתנאים של. 2

 להגנת הסביבה(

 

 

   חשמלאות ב 8.9
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 הרישוי

 תיקון תקרים ד 8.9

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

העסק לעמוד בדרישות של חוק סילוק ומחזור צמיגים, . על 2

  "(,חוק סילוק ומחזור צמיגים)להלן:", 2008-התשס"ח 

והתקנות מכוחו,  (החוק)1961 –החוק מניעת מפגעים, התשכ"א 

( התקנות) 1992-ג"התשנ(, רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנות

 (התקנות.) 1990 ן"התש(, סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת ותקנות

 

   טיפול אחר ברכב ו 8.9

   רכבל 8.11

 מרכז תחזוקה לרכבות 8.12

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .1

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 
)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 המשרד להגנת הסביבה(

 

 

  שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת - 9קבוצה                                                                                          

 

  כלי נשק ותחמושת   9.1

 

 א 9.1

מכירתם, תיקונם, אחסונם 

כלי ירייה ומעלה  20)אחסון 

כדורים  100,000או אחסנת 

 ומעלה(

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

אמצעים להפחת רעש, לרמות   ויכלולמצא במבנה סגור י. העסק 2

 1992-ג"התשנ(, רעש מניעת) מפגעים למניעת קנותתבהנדרשות 

.) 1990 ן"התש(, סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת ותקנות( התקנות)

 .(התקנות

 

 מטווח ירי ב 9.1

 

אמצעים להפחת רעש, לרמות   ויכלולמצא במבנה סגור יהעסק  .1

 .סביר בלתי רעש למניעת ותקנות רעש למניעת תקנות הנדרשות

 

 מפלסי בדיקות לבצע הצורך במידת עת בכל מחויב העסק בעל. 2
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 הרישוי

 באמצעים נקוטול מוסמך אקוסטי יועץ ל ידיע האתר בסביבת הרעש

 .הרעש להפחתת הנדרשים

רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות  הראשות. 3

 הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי הדוח הטכני.

 ייצורם ג 9.1

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

אמצעים להפחת רעש, לרמות  ויכלולמצא במבנה סגור י. העסק 2

 1992-ג"התשנ(, רעש מניעת) מפגעים תלמניע תקנותבהנדרשות 

.) 1990 ן"התש(, סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת ותקנות( התקנות)

 .(התקנות

 
)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של  .3

  המשרד להגנת הסביבה(

 

9.4 
 -שרותי שמירה או איתור 

 מוקד בקרה אלקטרוני
 

 

 

 תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים - 10קבוצה 

 

10.1 
 -אבני חן, יהלומים 

 ליטושם, עיבודם

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

כל פעילות היצור והאריזה של  העסק  תתבצע בשטח העסק בתוך  .2

 מבנה מקורה.

  .יבהמשרד להגנת הסבהעל העסק לעמוד בתנאים של . 3

על בעל העסק לבצע פינוי תקופתי של בוצה ממתקן הקדם טיפול  .4

 בשפכים, אל מתקן טיפול בשפכים המאושר על פי כל דין. 

והתקנות מכוחו,  מניעת מפגעיםלחוק העל העסק חלים . 5

והוראותיהם מהווים תנאים ברשיון זה. תשומת לבך מופנית במיוחד 

( התקנות) 1992-ג"התשנ, (רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנותב

 .(התקנות.) 1990 ן"התש(, סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת ותקנות
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 הרישוי

10.2 

 

 -אבנים, מחצבים, מינרלים 

חציבה, כרייה, גריסה 

)לרבות מגרסה ניידת(, 

 עיבוד ושינוע פנימי

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

  המשרד להגנת הסביבה(

 

10.3 

בית דפוס, למעט הדפסה על 

נייר באמצעות צילום, 

 שכפול או העתקה

 

)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של  .1

  המשרד להגנת הסביבה(

 
 (החוק)1961 –החוק מניעת מפגעים, התשכ"א  חלים העסק על .2

-בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג ,מכוחו והתקנות

תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן ו (תקנות.)1992

 (תקנות).1990

 

 

  טקסטיל, דברי הלבשה   10.4

 

 א 10.4
ור, צביעה, אשפרה, ייצ

 הדפסה

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

  ד להגנת הסביבה(המשר

 (החוק) 1961-א"תשכ ,מניעת מפגעיםלחוק העל העסק חלים  .3

 מניעת) מפגעים למניעת תקנותב והתקנות מכוחו, והוראותיהם ,

 בלתי רעש) מפגעים למניעת ותקנות( התקנות) 1992-ג"התשנ(, רעש

 .(התקנות.) 1990 ן"התש(, סביר

 

 

   גזירה, תפירה ב 10.4

 ייצורם - דברי הנעלה 10.5

 

 וקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. . העסק י1

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

   המשרד להגנת הסביבה(
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 הרישוי

   דשנים   10.6

 ייצורם, עיבודם, אריזתם א 10.6

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים 2

 )כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש,שפכים, פסולת  וכו'.(

)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של  .3

  המשרד להגנת הסביבה(

 

 אחסונם ב 10.6

 

.כל פעילות היצור והאריזה של  העסק  תתבצע בשטח העסק בתוך 1

 מבנה מקורה.

שלט עם שם העסק, שם של בעל העסק/  בכניסה לבית העסק יוצב. 2

 בעל מקום, טלפון נייד למקרא חרום.

. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים 3

 )כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש,שפכים, פסולת  וכו'.(

)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של . 4

  המשרד להגנת הסביבה(

 

 

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

 

 א 10.7

רם, עיבודם, הכנתם, ייצו

למעט הכנה, ייצור ועיבוד 

 של בלוקים, אבן ושיש

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים 2

 )כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש,שפכים, פסולת  וכו'.(

 
)אתר  .הסביבהמשרד להגנת ה. על העסק לעמוד בתנאים של 3

  המשרד להגנת הסביבה(

 

 ב 10.7

 

אחסונם, מכירתם, למעט 

אולם תצוגה בלבד שאין בו 

 מלאי

לעדית למניעת מפגעים סביבתיים על בעל העסק חלה האחריות הב

 )כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש,שפכים, פסולת  וכו'.(
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 הרישוי

 ג 10.7
הכנתם, ייצורם, עיבודם של 

 בלוקים, אבן ושיש

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

כל פעילות היצור והאריזה של  העסק  תתבצע בשטח העסק בתוך  .2

 מבנה סגור.

ל בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים ע  . 3

סביבתיים )כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש,שפכים, פסולת  

 וכו'.(

)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של . 4

  המשרד להגנת הסביבה(

 

 

  חומרי חיטוי או ניקוי   10.8

 

 ייצורם, עיבודם, אריזתם א 10.8

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים 2

 יחות ועשן, רעש,שפכים, פסולת  וכו'.()כגון, זיהום אוויר כולל ר

 
)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 3

  המשרד להגנת הסביבה(

 

 ב 10.8
חסונם שלא לצורך מכירה א

 במקום

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

. על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים 2

 )כגון, זיהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש,שפכים, פסולת  וכו'.(

 
)מפרט  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 3

 אחיד(

 

10.9 

חומר גלם, מוצר, מכשיר או 

שאינם טעוני רישוי  חלקיו

 - לפי פרט אחר בתוספת זו

ייצורו, עיבודו, צביעתו, 

הרכבתו, ציפויו, השחזתו, 

 

 הלן:בעל העסק יגיש פרשה טכנית על העסק כמפורט ל . א

 סוג -חומרי הגלם בהם משתמשים בתהליכי הייצור

 ,גז, דבקים, צבעיםוכמות, כולל שימוש במים, דלקים
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 הרישוי

 וכימיקלים.  הדפסה עליו, תיקונו

 כמויות בכל מיכל, אחסנה עילית או תת  -אחסנת דלקים

 קרקעית ואמצעים למניעת ובקרת דליפות.

  אחסנה, אריזה, הליכי הייצור ופעילויות נוספות(

המתבצעים בשטח העסק, תיקון( שטיפה, צביעה, פירוק, 

 כולל תשתיות ומתקנים ) במלל ובתרשים (.

  סוג וכמות פסולת , תשתיות לאחסון חומרים מסוכנים

 , מסוכנת הנוצרת בעסק

 איסוף ויעדי פינוי.      

 שפכים, זיהום אוויר,  -מקורות פליטת מזהמים לסביבה

 וחומרים מסוכנים. , ריח, פסולתרעש

  ה למניעת פליטת שפכים ומזהמי מתקני טיפול ובקר

 ) כולל חישוב יעילות (.  אוויר לסביבה

  , חישוב תיאורטי או מדידות של ריכוזי מזהמים ) שפכים

 גזים וחלקיקים, 

 מפלסי רעש ( הנפלטים משטח העסק.      

   נוהלי תחזוקה של אמצעים למניעת פליטת מזהמים

 לסביבה.

 כולל איסוף  -סוג וכמות פסולת מוצקה הנוצרת בעסק

 ויעדי פינוי.

 .תוכנית סניטרית של העסק 

  :מפה מצבית שכוללת 

 

החלוקה הפנימית של הקרקע  שבה מצוי העסק ושימושי כל  -
 חלק.

מתקנים לאחסנת חומרים מסוכנים, כימיקלים, דלקים, צבעים,  -
 .מוצרים

על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים סביבתיים  . 3

 יהום אוויר כולל ריחות ועשן, רעש,שפכים, פסולת  וכו'.()כגון, ז

ות חומרים , לרב2)החוק( 1993-חומרים מסוכנים, כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 01.01

 רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים

 

                                                           

 .28ס"ח התשנ"ג, עמ'  2

http://www.vetserv.moag.gov.il/NR/rdonlyres/8A2AF78E-9A47-45BB-86DB-32FC436DE76B/0/hock_homarim_mesukanim1993.doc
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 הרישוי

 א 10.10

 

 

 

 

-------- 

 

 ב10.10

 ג10.10

 ד10.10

ייצורם, עיבודם, אריזתם, 

 מחזורם

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר המשרד משרד להגנת הסביבה.ה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

  להגנת הסביבה(

 )החוק( 1993-חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג. על העסק לעמוד 3

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על. 4

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

)אתר המשרד משרד להגנת הסביבה.ה. על העסק לעמוד בתנאים של 1

  להגנת הסביבה(

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על. 2

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 ת משומשותטיפול באריזו ה 10.10

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

  (המשרד להגנת הסביבה

 .(החוק.)1993-המסוכנים, תשנ"ג. על העסק לעמוד בחוק החומרים 3

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .4

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 טיפול בפסולת ו 10.10

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

  המשרד להגנת הסביבה(

 וק()הח 1993-החומרים המסוכנים, תשנ"ג. על העסק לעמוד בחוק 3

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .4

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש ,ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

תחנת מעבר לפסולת  ז 10.10

 חומרים מסוכנים
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מספר 

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1 

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

  המשרד להגנת הסביבה(

 .(החוק.)1993-המסוכנים, תשנ"גבחוק החומרים . על העסק לעמוד 3

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .4

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין ( החוק)19543-, התשי"דכהגדרתם בחוק חמרי נפץ חומרי נפץ,   10.11

 נור-די

 

 ייצורם, עיבודם, פיתוחם א 10.11

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  .משרד להגנת הסביבההל . על העסק לעמוד בתנאים ש2

  המשרד להגנת הסביבה(

 )החוק( 1993-חוק החומרים המסוכנים, תשנ"ג. על העסק לעמוד 3

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .4

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 נם, אריזתםמכירתם, אחסו ב 10.11

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

 .(החוק.)1993-המסוכנים, תשנ"גהחומרים .  על העסק לעמוד בחוק 2

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .4

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 שינועם, הובלתם, איסופם ג 10.11

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על 

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

                                                           

 .64ס"ח התשי"ד, עמ'  3
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מספר 

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

 מחזורם, הנצלתם ד 10.11

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

  רד להגנת הסביבה(המש

 .(החוק.)1993-המסוכנים, תשנ"גהחומרים . על העסק לעמוד בחוק 3

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על .4

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 

 השמדתם, אתר להשמדתם ה 10.11

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 המשרד להגנת הסביבה(

 (החוק.)1993-המסוכנים, תשנ"ג. על העסק לעמוד בחוק החומרים 3

 

 בחינתם, אתר לבחינתם ו 10.11

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.1

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 2

 המשרד להגנת הסביבה(

 (החוק.)1993-המסוכנים, תשנ"ג. על העסק לעמוד בחוק החומרים 3

 

   מרפדייה 10.13

 

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

 

 א 10.14
ייצורם, עיבודם, יציקתם, 

 ציפויים, ניקויים, צביעתם

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על 2

 '.(וכו  פסולת, שפכים,שרע, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 
)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 3
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מספר 

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

 המשרד להגנת הסביבה(

 חות רכבפחחות, למעט פח ב 10.14

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

( החוק) 1961-א"תשכ ,מניעת מפגעיםלחוק העל העסק חלים . 2

 מניעת) מפגעים למניעת תקנותב והתקנות מכוחו, והוראותיהם ,

 בלתי רעש) מפגעים למניעת ותקנות( התקנות) 1992-ג"התשנ(, רעש

 .(התקנות.) 1990 ן"התש(, סביר

 
אוחסן במכלי אצירה ותופנה פסולת הנוצרת בתחומי העסק ת. 3

 לאתר סילוק פסולת המאושר על פי כל  דין. 

 על ויוצגו בעסק יישמרו, פסולת סוגי כל הפינוי על המעידות קבלות .4

 הסביבה לאיכות האזורית היחידה נציג או האישור נותן דרישת פי

  .בשרון

 

 מסגריה ג 10.14

 העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. .1

סק שעוסק בצביעה, יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו . הע2

קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר כך שבעל העסק יעמוד 

 בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו.

בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול, בכל עת בה מתבצעת 

 פעולת צביעה.

( החוק) 1961-א"תשכ ,ת מפגעיםמניעלחוק העל העסק חלים . 3

(, רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנותב והתקנות מכוחו, והוראותיהם ,

(, סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת ותקנות( התקנות) 1992-ג"התשנ

 .(התקנות.) 1990 ן"התש

)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של  .4

 המשרד להגנת הסביבה(

 

 ייצור שלטים ד10.14

 

 .העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.1

. העסק שעוסק בצביעה, יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו 2

ויר כך שבעל העסק יעמוד קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאו

 בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו.
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מספר 

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול, בכל עת בה מתבצעת 

 פעולת צביעה.

( חוקה) 1961-א"תשכ ,מניעת מפגעיםלחוק העל העסק חלים  .3

 מניעת) מפגעים למניעת תקנותב והתקנות מכוחו, והוראותיהם ,

 בלתי רעש) מפגעים למניעת ותקנות( התקנות) 1992-ג"התשנ(, רעש

 .(התקנות.) 1990 ן"התש(, סביר

 

 אחסונם, מיונם סחר בהם ה 10.14

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.1

 –החוק מניעת מפגעים, התשכ"א  על העסק חלים .2

(, רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנותוהתקנות מכוחו , (החוק)1961

(, סביר בלתי רעש) מפגעים למניעת ותקנות( התקנות) 1992-ג"התשנ

 (התקנות.) 1990 ן"התש

 

   הרכבתם ו 10.14

 םתגריט ז 10.14

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.1

 (החוק)1961 –החוק מניעת מפגעים, התשכ"א על העסק חלים .2

 1992-תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"גוהתקנות מכוחו , 

 .)1990תקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן ( והתקנות)

 (התקנות

 

)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של . 3

  המשרד להגנת הסביבה(

 

   עץ ומוצריו   10.16

 א 10.16

עיבוד, ייצור,  צביעה, ציפוי, 

 חיסום וחיטוי

 

 

 

 

 העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית ריותהאח חלה העסק בעל על .2

  '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן ריחות כולל אוויר זיהום, כגון)

 
)אתר  .משרד להגנת הסביבהה. על העסק לעמוד בתנאים של 3

  המשרד להגנת הסביבה(
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מספר 

 פריט
 תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

מדיניות רשות 

 הרישוי

 

 ייצור רהיטים ב 10.16

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה.1

.העסק שעוסק בצביעה, יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור שבו 2

קיימת מערכת יניקה וטיפול בפליטות לאוויר כך שבעל העסק יעמוד 

 וק אוויר נקי ותקנותיו.בכל ערכי הפליטה הנדרשים בח

בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול, בכל עת בה מתבצעת 

 פעולת צביעה.

)אתר  .משרד להגנת הסביבההעל העסק לעמוד בתנאים של . 3

 המשרד להגנת הסביבה(

 –החוק מניעת מפגעים, התשכ"א  על העסק חלים .4

(, רעש מניעת) מפגעים למניעת תקנותוהתקנות מכוחו , (החוק)1961

(, סביר בלתי רעש) פגעיםמ למניעת ותקנות( התקנות) 1992-ג"התשנ

 (התקנות.) 1990 ן"התש

 

 אחסונו ומכירתו ג 10.16

 

 סביבתיים מפגעים למניעת הבלעדית האחריות חלה העסק בעל על

 '.(וכו  פסולת, שפכים,רעש, ועשן חותרי כולל אוויר זיהום, כגון)

 

10.20 

פלסטיק ומוצריו: ייצור, 

 עיבוד, מחזור

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה.  על העסק לעמוד בתנאים של 2

  המשרד להגנת הסביבה(

 

10.21 

 ייצור -נייר ומוצריו 

 

 . העסק יוקם ויפעל אך ורק באזור תעשיה. 1

)אתר  .משרד להגנת הסביבהה.  על העסק לעמוד בתנאים של 2

  המשרד להגנת הסביבה(
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 קישורים

 1קישור 

דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות,  - בתי אוכל, עסקי מזון/מסעדות
 (2017)עדכון  ורעש איכות אווירלקבלת רישיון עסק, לעניין 

 

 :הגדרות .א
 

 2 לפחות יהיה הארובה של הדופן עובי לסביבה. אוויר מסולק שדרכו צינור או תעלה : בהארו

 יעמדו ותפעולה אחזקה הארובה, של הקונסטרוקציה ורעש. חומרי רעידות מנת למנוע על מ"מ

  .אש כיבוי של גם בדרישות השאר בין

 בזה וכיוצא טיגון ,יהצל ,אפיה לרבות בישול נקודת כל מעל ממוקם אדים(  קולט (ןמתק :דףמנ

 מידות .הבישול נקודת מעל מטר 1 – כ יותקן המנדף האוויר.  את השואב למפוח שאיבה ומחובר

 לתקרה בצמוד המנדף בתוך .הבישול נקודת של צד לכל מעבר מ"ס 20 -כ לפחות יהיו המנדף

 שמן.   טיפות עוצרי יותקנו מסננים שלו

 וכיבוי שריפות מניעת לנושא הרלוונטיים התקנים לבכ יעמדו המנדף של הקונסטרוקציה חומרי

  .מ' לשנייה 0.5 לפחות תהיה המנדף בתוך האוויר של מהירות הזרימה. אש

 נשאב הדיזות , )שבאמצעותHALTON מנדפים  כגון המנדף, בשולי בדיזות המצוידים מנדפים

 בכניסה ינימליתמ זרימה מהירותיהיו בעלי  האדים(, של הקליטה לעידוד המנדף לתוך אויר

 .לשנייה מטר 0.35 של  למנדף

 של מכנית פגיעה תוך חלקיקים לכידת על המבוסס מנייר העשוי מסנן :  40% מיקרוני מסנן

 אינם המסננים שמן.  וטיפות מהחלקיקים  40% –כ  של לקליטה שטח המסנן על החלקיקים

 .השימוש בגמר ומסולקים רחיצים

 של ניתאמכ פגיעה תוך חלקיקים לכידת על המבוסס מנייר יהעשו מסנן  :60% מיקרוני מסנן

 רחיצים אינם שמן. המסננים וטיפות מהחלקיקים 60% -כ של לקליטה שטח המסנן על החלקיקים

 .השימוש בגמר ומסולקים

 לרחצם וניתן מתכת מרשת מורכבים כלל שבדרך שמן טיפות לקליטת מסננים  שומן: עוצר מסנן

 רב פעמי. לשימוש

 שטח על החלקיקים של מכנית פגיעה תוך חלקיקים לכידת על המבוסס מסנן : שקים מסנן

 יעילות  רסיסים. במצב ובין מוצקים במצב בין חלקיקים של לסינון מבד כלל מיוצר שבדרך המסנן

 ניתן אינו המסנן (. 95%-90%סינון  )יעילות  EUROVENT EU-8 של ברמה תהיה המסנן

  שימוש.ה בגמר מסולק אלא לרחיצה



 הפנים שטח על הגזית בפאזה אורגניים חומרים של ספיגה על המבוסס מסנן :פעיל פחם מסנן

 17.5 הוא בישולים באדי לטיפול הנדרש המינימלי הפעיל הפחם משקל פחם פעיל.  גרעיני של

 .הפחות לכל מטופל אוויר של שמק" 1000 -ל ג"ק

 ידי על האוויר את ודוחפות המסתובבות םיכנפי באמצעות אוויר לשנע המיועד מתקן :מפוח

 עמידה תאפשר המפוח ספיקת .אש כיבוי של בדרישות לעמוד על המתקן נית. אמכ פגיעה

 לה בהגדרת מנדף.עלמ זרימה המפורטים מהירותשל  בקריטריונים

 אוויר מזהמי חלקיקי של אלקטרוסטטית וקליטה טעינה על המבוסס מסנן :אלקטרוסטטי משקע

רסיסים.                                                                                   במצב ובין צקיםבמצב מו בין

 1000 -מ"ר ל 5.7לפחות  של כולל שטח בעלי חלקיקים לקליטת פלטות בתוכו להכיל המתקן על

                                                            מק"ש אוויר מטופל.                                                      

 יעילות סינון(. המשקע 95%-98%) EU-9 EUROVENT תקן  של ברמה המשקע תהיה יעילות

 וניקוי.  השמן של סילוק לצורך לשליפה שניתן ן,שמ לניקוז המתקן בתחתית במדף יצויד

במיוחד,  גדולה תהיה שבעסק הבישולים ותיפלט מפעיליש העשן שכמות , קבעיי שבהם במקרים

  DOUBLE PASS מסוג משקע או יותר, כגון סינון שלבי שני בעלי, אלקטרוסטט משקע יותקן

 1000 -ל ר"מ 11.4יהיה  מסוג זה במשקע ועשן חלקיקים של הקליטה סינון. שטח שלבי שני בעל

 מטופל. אוויר ש"מק

 דופן עובי לנקודה.  מנקודה אויר של איבהש המאפשר מפח העשוי מסלול  ור:אוור תעלות

 יעמדו שלהן הקונסטרוקציה חומרי ת. ורעידו רעש למנוע מנת על מ"מ 2 יהיה לפחות התעלות

 .אש כיבוי בדרישות



 מערכת טיהור אוויר: -אמצעים עיקריים הנדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום ב. 

 

במסעדות ובבתי אוכל עפ"י ההנחיות  . יש להתקין אמצעים למניעת פליטות עשן וריחות1

 המוצגות במסמך זה.

 . בעל העסק יגיש לרשות הרישוי "מפרט טכני" )דוגמת הטפסים למילוי בהמשך(. 2 

פי הצורך, בעל העסק יגיש מסמכים ותרשימים נוספים של האמצעים למניעת זיהום אויר -על

 שיותקנו בשטח. 

 :.שטח נדרש בעסק להצבת מתקן לטיהור אויר3

בכל מסעדה או בית אוכל חדש  יש להעדיף הצבת מערכת הסינון בתוך מבנה )כותלי( העסק 

עצמו. לצורך כך, יש להקצות מקום להצבת מערכת סינון האוויר , בהתאם לשטח של המנדפים, 

 שלהלן:הטבלה לפי 

 שטח מינימאלי נדרש להצבת מתקני טיהור אוויר במסעדות / בתי אוכל: 1טבלה מס' 

שטח חתך של מנדפים סה"כ 

 מ"ר

 מידות החלל להצבת מתקן טיהור )מטר(

 רוחב גובה אורך

 1.4 0.65 3.0 1.4עד 

2.1-1.4 3.0 0.65 1.7 

3.2-2.1 4.6 0.65 2.0 

5.6-3.2 4.6 1.0 2.5 

 יש להתייעץ עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון 5.6מעל 

 הערות:

  וח ע"מ לאפשר תחזוקת המתקן מהצד. במידה ס"מ רו 65רוחב  החלל כולל לפחות
 65ס"מ לגבהים המופיעים בטבלה ולהוריד  65והתחזוקה תתבצע מלמעלה, יש להוסיף 

 ס"מ מהרחבים.

 .האורך כולל מקום להתקנת מפוח בתוך העסק 

       

המיקום המתוכנן בעסק להצבת המתקן, יסומן בתכניות המטבח או העסק המוגשות בשלב רישוי 

תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל( התשמ"ג,  -ב  4 -ו 3 םראה סעיפי העסק,

1983 . 

 נן מינימאליות לצורך תכנון. יהמידות המופיעות בטבלה הנ"ל ה
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שמידות המתקן שיותקן בפועל עלולות להשתנות מהערכים  ,ל מגיש הבקשה לקחת בחשבוןע

 הנ"ל.

 

 :לידיעת בעלי העסקים

 

בבניינים חדשים שבהם מתוכננת קומה מסחרית, הרשות המקומית דורשת כבר בשלב תכנון 

 הבניין להקצות שטח לפיר אוורור לכל אורך הבניין מהקומה המסחרית עד לגג. 

ורור יתוכנן כך שיאפשר התקנת תעלות לסילוק לסביבה מעל גובה הגג של אדים ועשן פיר האו

אפילו אם בשלב היתר הבנייה לא צפוי  ,מבישולים ממסעדות ובתי אוכל. דרישה זאת תקפה

 שיוקמו מסעדות/בתי אוכל בקומה המסחרית. 

ה המסחרית של מ"ר לכל חנות המתוכננת בקומ 0.5שטח החתך של פיר האוורור יהיה לפחות 

הבניין. יש לדאוג לגישה פיזית של כל חנות לפיר האוורור על מנת לאפשר חיבור של מערכות 

 הסינון לארובה מעל גג הבניין דרך תעלות בפיר הבניין.    

 

וטבלת  1 ראה תרשים מס'. להלן המתקנים הבסיסיים הנדרשים למערכת הנידוף במטבח )4

 והנחיות לגבי התקנתם ותחזוקתם:  (המשךת האוכל, בסיווג מתקני הטיפול ע"פ סוג בי

התקנת מנדף או מספר מנדפים לקליטת אדים, גזים, ריחות, חלקיקים, עשן וכו', מעל לכל  4.1 

מתקן לבישול, טיגון, צלייה, אפיה וכדומה. גובהו המכסימלי של המנדף מעל למתקן הבישול, 

כלול בתוכו עוצר טיפות )פלטות נשלפות י. המנדף מ' לכל היותר 1אפיה, טיגון, צלייה וכו' יהיה 

 לצורך שטיפה וניקוי(.

                                     :חיבור המנדף למערכת טיהור וסינון אויר )בית מסננים( הכוללת 4.2

 .60% -ו 40%ראשוניים ומשניים בעלי יעילות מינימאלית של  מיקרוניםמסננים  4.2.1

 EU-8,  העומד בתקן סינון 95%-85%של  התקנת מסנן שקים בעל יעילות 4.2.2

EUROVENT . 

במידה וקיימת צליית בשר או דגים או טיגון והקפצות בסגנון תאילנדי סיני, או הכנת מזון  4.2.3

כל שהוא הגורם לעשן וכיוצא בזה, יש להתקין משקע אלקטרוסטאטי אחד או יותר 

לעיל.  1טבלה מס' במקום מסנן השקים. במקרה זה יידרש שטח התקנה נוסף מהמצוין ב

מק"ש של  1,000מ"ר שטח קליטה לכל  5.7משקע אלקטרוסטאטי יכיל בתוכו לפחות 

   . EU-9 EUROVENTאויר מטופל, העומד בתקן סינון 

מק"ש של אויר מטופל. המתקן  1,000 -לק"ג פחם  17.5מסנן פחם פעיל, עם לפחות  4.2.4

נוחה לבדיקה ותחזוקה נוחה יצויד בדלתות ציריות עם ידיות פתיחה ע"מ לאפשר גישה 

 של המסננים.



יש לצייד את מתקן הסינון בצינור ניקוז ומיכל קבלת נוזלים כדי למנוע הצטברות של  4.2.5

 שמנים בתוך המערכת ולסילוקם בצורה מסודרת ונקייה.

כעדיפות  הממוקם  מפוח יניקה שקט )העומד בתקנות למניעת רעש( אחרי המסננים  4.2.6

 ראשונה בתוך העסק. 

והמפוח ימוקם מחוץ לכותלי העסק )הדבר מחייב היתר בניה כחוק!(, יש לדאוג  במידה

לפתרון אקוסטי למניעת רעש מהמפוח )תא אקוסטי + בולמי זעזועים + משתיק קול 

 .2ביציאת האוויר(. ראה תרשים מס' 

יש לנקוט באמצעים להפחתת רעש, כגון עטיפת התעלה בין המפוח לפתח יציאת האוויר  4.2.7

            תקנת משתיק קול בפתח יציאת האוויר.                                                                                            החוצה וה

מ'/שנייה )בהתאם לסוג  0.5-1 -ממהירות זרימת האוויר ביניקת המנדף לא תפחת  4.2.8

 הפעילות ותוצרי הפליטה(.

מטר לפחות  2ר לאחר הסינון והטיפול המוקדם בגובה של התקנת ארובה להוצאת האווי 4.2.9

 מעל גג הבניין. ייתכן שתידרש ארובה גבוהה יותר על פי הצורך.

במידה וקיימת ארובה )שהוצא לה היתר בניה כחוק(, יש להשאירה ולחבר את מערכת  4.2.10

הסינון אליה. מודגש בזאת שהקמת ארובה חדשה טעונה הוצאת היתר בניה כחוק, ראה 

תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל( התשמ"ג,  -ב  28-ו 27פים סעי

1983 

נה, בעת התקנת מערכת הסינון יסומנו המתקנים במדבקות עליהם ירשם תאריך ההתק 4.2.11

 כמו כן, כל החלפת מסננים תקופתית תירשם ע"ג אותן מדבקות.

התחייבות לתחזוקה שוטפת של המערכת על סמך חוזה עם החברה המתחזקת. כמו כן,  4.2.12

יש לשמור במשך שנתיים לפחות את האישורים/קבלות על ביצוע התחזוקה והחלפת 

 מסננים.

, במידה ויותקנו, ישמשו אך חל איסור על הוצאת אוויר  לא מטופל מהמטבח . וונטות 4.2.13

 ורק להכנסת אויר למטבח.

 דלתות וחלונות המטבח יהיו סגורים דרך קבע בזמן העבודה והבישול. 4.2.14

 

            

 1' מס תרשים 

 

 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali19.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali19.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali19.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  2' מס תרשים

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 סיווג מתקני הטיפול על פי סוג בית האוכל

 פול שיש להתקינם על פי סוג בית האוכללהלן מתקני הטי

סיווג בית האוכל ע"פ 

 פעילות

 מתקנים ואמצעי טיפול בגזי הפליטה המומלצים בהתקנה

 

 

 

צליית בשר בצורותיו 

השונות, ובכלל זה על 

גחלים, גז, חשמל, 

 פלטות שונות, בווק וכד'

 ארובה

 .ככלל, לא יופעלו בתי אוכל ללא ארובה 
 ידה והעסק התקין את כל המתקנים המופרטים בבתי אוכל קיימים, במ

להלן, לרבות האמצעים המשלימים, ולא קיימות תלונות מוכחות לגבי 
פעילותו, יהיה רשאי העסק לפעול גם כאשר הארובה שברשותו אינה 

 עומדת בהגדרות.
 מנדף ומסננים

  רצוי עם קירות צד. –מנדף 
 מסנן עוצר טיפות לפני המסננים המיקרוניים. 
  40%-35%מיקרוני מסנן. 
  60%מסנן מיקרוני. 
  90%-85%מסנן שקים. 
  לפחות. 1 –משקע אלקטרוסטטי 

בבתי אוכל בהם קיימת פעילות אינטנסיבית של צליית בשר וטיגון 

על פי  ,יש להוסיף משקעים אלקטרוסטטים נוספים בטור ,בשמן עמוק

 הצורך.

  (90%-85%מסנן טובלרון )או בעדיפות שניה מסנן שקים 
 נן פחם פעיל.מס 
 ים במידת הצורך.\ים נוסף\הכנה למשקע/ים אלקטרוסטטי –: רצוי הערה

 

 אמצעים משלימים

 רצוי להשלים את אמצעי הטיפול המפורטים לעיל גם במתקנים הבאים:

  יחידתuv בתוספת למתקנים הנ"ל )ולא כתחליף(-במנדף 

  ממיר קטליטי בבתי אוכל בהם קיימת צליית המבורגרים באמצעות
נור ברוילר )תנור המכיל מסוע ופליטת חום גבוהה(.התקנת ממיר ת

 קטליטי פוטרת את חיוב התקנת משקע אלקטרוסטטי.

 

 

 

 

 

 

 ארובה

 .ככלל, לא יופעלו בתי אוכל ללא ארובה 
 והעסק התקין את כל המתקנים המפורטים  בבתי אוכל קיימים, במידה

להלן, לרבות האמצעים המשלימים, ולא קיימות תלונות מוכחות לגבי 
פעילותו, יהיה רשאי העסק לפעול גם כאשר הארובה שברשותו אינה 

 עמדת בהגדרות.
 מנדף ומתקני טיפול

  רצוי עם קירות צד. –מנדף 
 .מסנן עוצר טיפות במנדף 
 מסננים המיקרונייםמסנן עוצר טיפות לפני ה 



 

 

טיגון בשמן עמוק וצליה 

של ירקות, כולל פלאפל, 

והכנת שווארמה כפריט 

 בשר יחיד

 

 

 

 

 

 

 

 

  40%-35%מסנן מיקרוני.. 
  60%מסנן מיקרוני 
 .משקע אלקטרוסטטי 
  (.85-90%או בעדיפות שניה מסנן שקים )מסנן טובלרון 
 .מסנן פחם פעיל 

 התקנת מתקנים משלימים, בתוספת למתקנים הנ"ל בלבד:

  יחידתUV במנדף 

 הכנה למשקע אלקטרוסטטי נוסף במידת הצורך.-רצוי 

 

 

 

 

 

 

ייה: פשטידות, אפ

פיצות, לחמים שונים, וכן 

בישול במים, )הרתחה, 

 מרקים, קדרות וכד'(

 ארובה

 .ככלל, לא יופעלו בתי אוכל ללא ארובה 
  בבתי אוכל קיימים, במידה והעסק התקין את כל המתקנים המפורטים

להלן, לרבות האמצעים המשלימים, ולא קיימות תלונות מוכחות לגבי 
העסק לפעול גם כאשר הארובה שברשותו אינה  פעילותו, יהיה רשאי

 עומדת בהגדרות.
 

 מנדף

  רצוי עם קירות צד. –מנדף 
 .מסנן עוצר טיפות במנדף 
  40%-35%מסנן מיקרוני. 
  60%מסנן מיקרוני. 
  או מסנן טובלרון. 90%-85%מסנן שקים 
  יותקן רק במידת דרישת נותן האישור עבור תהליכי  –מסנן פחם פעיל

 יוצרים אדים מועטים.הכנת אוכל ה
 

 התקנת מתקנים משלימים, בתוספת למתקנים הנ"ל בלבד:

  יחידתUV .במנדף 

 

 

 

 מנדף ומתקנים

  רצוי עם קירות צד. –מנדף 
 .מסנן עוצר טיפות במנדף 

 



 

 

 

חימום כריכים  –מזנון 

 ואוכל מוכן.

 במקרים בהם תתקבלנה תלונות מוכחות, יש להוסיף את המתקנים הבאים:

 

 בה.התקנת ארו 
 .התקנת מסנן פחם פעיל 



 מערכות לטיפול בזיהום אוויר ורעש בבית אוכל –מפרט טכני 

 

 ימולא ע"י בעל העסק:

 

 שם העסק ________________ סוג העסק _____________ טל. _______ 

 

 כתובת __________________שם הבעלים/ מנהלים ________________

 

 

 : (* X -באפיון פעילויות העסק )יסומן 

 

  אחר, פרט    שימוש בפחמים    גריל    אפיה     צלייה     טיגון    בישול 

 

 

 ימולא ע"י בעל מקצוע מוסמך כמוגדר בחוק:

 

אני הח"מ מצהיר בזאת שקראתי את הדרישות הסביבתיות לקבלת רישיון עסק 

 למסעדות/בתי אוכל, עסקי מזון 

 

 ערכת לטיפול בזיהום אוויר, והיא עומדת בדרישות.בהתאם לדרישות אלו, בדקתי את המ

 

 תיאור של המערכת לטיפול בזיהום אויר:

 

 מערכת קליטת אדי בישול   1.1
 

 

 4מנדף  3מנדף  2מנדף  1מנדף  מנדפים מעל כל נקודת הבישול:

 כן  כן  כן  כן  מסנני טיפות במנדף 



     שטח הנידוף )חתך פני המנדף(, מ"ר

     ר המחושבת, מ/שניהמהירות האווי

     ספיקת אויר מחושבת מ"ק/שעה

     מידות חתך תעלות, ס"מ

  

 

 

                                     

 מערכת טיפול  בעשן אדים וריחות 1.2
 

 פירוט  סוג מסנן

  כן  מסנן עצור שומן

  כן  40%מסנן מקדמי  )מיקרוני(,  

  כן   60%מסנן מקדמי )מיקרוני(, 

  כן  95%מסנן שקים, 

  כן  משקע אלקטרוסטאטי

 

 פחם פעיל

 

 

 כן 

 סה"כ משקל, ק"ג ________

 סה"כ שטח פנים, מ"ר __________

 מס' פנלים __________________

  כן  אחר )פרט(:

                                                          

 מפוחים 1.3
 

 לחץ, מ"ק/שעה ____________              ספיקת מפוח לאחר מפל ה

 

 דגם יצרן ___________________________ 

 

 



 ארובה / תעלת פליטה  1.4
   

        לא     חיבור  המתקן לארובה )קיימת/מתוכננת(: כן  

 

 האם יש היתר בניה כחוק לארובה:   כן/לא 

 

ם: תיאור הארובה קיימת/מתוכננת:  גובה/קוטר/מידות/מיקו

______________________________________ 

 

 

 אמצעים אקוסטיים למניעת רעש ורעידות   1.5
 

 כן  עטיפת הארובה כן  משתיק קול בפליטה של המפוח

 כן  צפוי פנימי בולע קול בתעלות כן  תא אקוסטי למפוח

 כן  התקנת המפוח בתוך העסק כן  בולמי רעידות למפוח

אמצעים מיגון אחרים )פרט(:  כן  ות )שרוולים(מחברים גמישים לתעל

__________ 

 כן 

 

 

 חתימת בעל מקצוע מוסמך:

 

 

 שם _________________ שם החברה _______________ 

 

 

 טל: ___________   פקס: __________________ 

 

 

 _______  חתימה וחותמת _______________________     תאריך     _______



 

 

 

        

  )יש לצרף שירטוט סכמתי של מכלול רכיבי המערכת תואם לעסק הנדון )כולל מידות 

   .יש לצרף הסכם תחזוקה ושירות, כולל פירוט ותדירות 
 

 

 

באחריות הבלעדית של בעל העסק למנוע בעיות רעש, הפצת 

עשן וריחות לסביבה ולשמור על תקינות המערכת בכל הקשור 

 להפעלה ותחזוקה.

 

 

 ם: ________________שם העסק: _______________ ש

 

 טל: ___________   פקס: __________________ 

 

 

  חתימת בעל העסק וחותמת ___________________     תאריך     _______

 

 

 בבית אוכלאינסטלציה מערכת 

 טופס למילוי על ידי מבקש רישיון העסק

 

 

 

 עלים/ מנהלים ________________שם העסק _______________ שם הב



 

 תיאור העסק _______ _____________________________________________

 

 : (* X -אפיון פעילויות העסק )יסומן ב

 

 

  אחר, פרט    יצור    גריל    אפיה         טיגון    בישול 

 

 

 : (*O -עסק )יסומן בב מערכת אינסטלציהאפיון 

 

 ת ביוב ציבורית                                                          יש / איןחיבור למערכ -

 לא/ דליפה                כן  או נזילה ללא ותקינה השפכים שלימה לסילוק הצנרת -

 לא/ שתייה           כן  מי למערכת שפכים של חוזרת זרימה של אפשרות תמנע -

 לא/ כן                                                           שומן               מפריד הותקן -

 נפח המפריד השומן                                                                   ___   מ"ק -

 לא/ כן    תקין, אטום ללא  חיחול לקרקע                                     מפריד שומן -

 פעמים בשנה  3/   6/  12ושטיפה :                                                 תדירות פינוי -

 לא/ כן     פינוי תכולת מפריד שומן עיי קבלן בעל רישיון העסק                         -

 יעד פינוי  __________ -

 

 

___________          _______________________          ________________ 

 תאריך                                         שם ותפקיד                                   חתימה        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 2קישור 

דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות,  - בתי אוכל, עסקי מזון/מסעדות
 ( 2017)עדכון  עסקים המשמיעים מוסיקהלקבלת רישיון עסק, לעניין 

 

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

וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע 

 כולל התקנת מבואה אקוסטית.-ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה

ל גם התייחסות לרמות הרעש הצפויות מהשמעת מבקש הרישיון יכין את הדו"ח האקוסטי שיכלו

מוסיקה בשימושי הקרקע הקרובים הרגישים לרעש, כגון בתי מגורים, מלונות, בתי חולים, בתי 

, 1990 –אבות וכיו"ב, בהשוואה לנדרש בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן 

  לגבי שעות הלילה. 

ל פירוט אמצעים אקוסטיים שיש לנקוט, כדי לעמוד דוח אקוסטי, הכול לרשות המקומית יוגש

יצורף אישור היועץ האקוסטי של העסק על יישום כן -כמובדרישות התקנות והחוק, ו

 .האמצעים האקוסטיים בפועל

הרשות רשאית לדרוש התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי 

 הדוח האקוסטי.

 קים המשמיעים מוסיקה הקריטריונים הבסיסיים לעס

 א. דרישה לבצע סידורים אקוסטיים ולהתקין אמצעים אקוסטיים לאיטום ולבידוד          

 שמע רעש אל מחוץ לכותלי העסק.ימוחלט של בית העסק, כך שלא י 

ב. להכין ולהגיש תכנית ודו"ח אקוסטי מטעם מומחה מוכר ע"י הרשות ולהוכיח שבוצעו בפועל כל 

 ישותיו.    הנחיותיו ודר

ג. איסור מוחלט על הצבת והפעלת רמקולים מחוץ לכותלי העסק ובשטח פתוח תחת כיפת 

 השמיים )מקום שאינו סגור מכל צדדיו ועבריו(.

 ובמפרטים  ד. התקנת אמצעים טכניים ומתקנים להגבלת עוצמות הרעש )כמפורט בהנחיות 

 הטכניים(.



היחידה האזורית "פ המפרט המאושר על ידי ה. התקנת מבואה אקוסטית בכניסה לעסק רק ע

 לאיכות הסביבה וכיבוי אש .

 .לא יאושר בשום מקרה עיסוק של הופעת אומן, דיסקוטק, דאנס בר, וכדומה בבניין מגוריםו. 

 

 מידע מוקדם להקמת מבואה אקוסטית בעסקים המשמיעים מוסיקה

 

משמיע מוסיקה ) כמפורט מבואה אקוסטית תותקן בכל פתח לכניסת/יציאת קהל של עסק ה

 בהמשך( על מנת למנוע רעש מוסיקה לסביבה ולשכנים בעת כניסת/יציאת אנשים.

המבואה תכלול דלתות עם מחזירים אוטומטיים, קירות ותקרה מחומרים קשיחים על מנת ליצור 

פרוזדור מקשר בין הדלתות . על בעל העסק לדאוג כי בזמן כניסת/יציאת אנשים מהעסק, 

 של אחת מהכניסות/יציאות למבואה האקוסטית, תהיה סגורה לחלוטין .הדלתות 

 

 דלתות

 עם איטום מלא מסביבה. ים דציבל 25רמת הבידוד של כל דלת במבואה תהיה לפחות 

 ס"מ . 110. הרוחב המינימאלי נטו של דלת/דלתות המבואה יהיה 1

 . כיוון פתיחת הדלת/הדלתות יהיה לכיוון היציאה מחוץ לעסק .2

 . המנגנונים לפתיחת הדלת/הדלתות יהיו מנגנוני בהלה.3

 

 קירות ותקרת המבואה

 ס"מ. 150. הרוחב המינימאלי של המבואה יהיה 1

 . האורך המינימאלי של המבואה יהיה :2

  ס"מ. 110ס"מ לפתח שבו מותקנת דלת של  200לפחות 

  ס"מ . 55דלתות כנף של  2ס"מ לפתח שבו מותקנות  150לפחות 

 מסה שטחית של  יםדציבל 30בידוד של קירות ותקרת המבואה תהייה לפחות רמת ה(

 ק"ג למ"ר( עם עמידות אש של לפחות שעה. 35

 . בחיבורי הקירות והתקרה יותקן חומר אוטם 

 על התקרה ועל שתי קירות לפחות במבואה יותקן חומר בולע קול עם עמידות אש של 

V.4.3  



לה תקנית נוספת, ניתן לבנות את המבואה האקוסטית * במידה וקיימת בחזית העסק דלת בה

 ללא דלתות בהלה .

 * את המבואה יש לבנות רק בתוך העסק.

 

 :עסקים המשמיעים מוסיקה הנדרשים למבואה אקוסטית

  אולם שמחות/ אירועים 

  דיסקוטק 

 כל מקום להשמעת מוסיקה ו/ או ריקודים 

  דאנס בר 

 הופעת אומן/ זמר 

 קריוקי 

  פאב 

 מוסיקה באמצעות  כל השמעתD.J 

  מזנון לרבות מזנון מצומצם הכוללים צריכת משקאות משכרים 

  :בתי קפה, מסעדות , בתי אוכל לסוגיהם השונים וכיוצא בזה, בעסקים אחרים, כגון

במידה ומושמעת במקום מוסיקה העלולה להישמע מחוץ לכותלי העסק, ובכפוף לממצאי בדיקה 

 .במקום של היחידה לאיכות הסביבה

 

 הערה:

 ולפיכך ,רשימת העסקים הנ"ל והמפרט הטכני של המבואה עשויים להתעדכן מעת לעת

לאיכות הסביבה  האזורית לפנות כבר בשלב התכנון של העסק ליחידה ,מומלץ מאוד לבעל העסק

 לקבלת מידע נוסף בנושא.



 בבית אוכלהשמעת מוסיקה מערכות  – פרשה טכנית אקוסטית

 

 :ימולא ע"י בעל העסק

 

 שם העסק ________________ סוג העסק _____________ טל. _______ 

 

 כתובת __________________שם הבעלים/ מנהלים ________________

 

 

 האם קיימת במקום השמעת מוסיקה:

 

      לא    כן

 

   במידה והתשובה היא כן, יש להמשיך ולמלא את המסמך )פירוט מערכת השמעת מוסיקה(..

 

 

 רוט מערכות השמעת מוסיקה:פי

 

  אחר   הופעה      ריקודים     רקעסוג המוסיקה המושמעת בעסק:    

 ____________________________________במידה ואחר, יש לפרט: 

 האם קיימים בעסק:

 מיקום כמות אמצעים להשמעת מוסיקה

    רמקולים

   מערכת שמע

   מערכת כריזה

   מסך טלויזייה



 

יש לצרף תשריט של העסק ובו מסומנים כול אמצעי השמעת המוסיקה שפורטו בטבלה 

 שלעיל.

 

 

 

 

 

אני הח"מ מצהיר בזאת שקראתי את הדרישות הסביבתיות לקבלת רישיון עסק 

 למסעדות/בתי אוכל, עסקי מזון 

 

 :העסקחתימת בעל 

 

 

 _______________  העסקשם _________________ שם 

 

 

 _____   פקס: __________________ טל: ______

 

 

 _______  חתימה וחותמת _______________________     תאריך     _______

 

 

 

        

 



באחריות הבלעדית של בעל העסק למנוע בעיות רעש, הפצת 

עשן וריחות לסביבה ולשמור על תקינות המערכת בכל הקשור 

 להפעלה ותחזוקה.

 

פעולי בעסק ידרוש קבלת אישור מחודש של כל שינוי תכנוני ות

 היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


