 8.1.2017

הנדון :הטמעת רפורמה בחוק רישוי עסקים
דרישותסביבתיותכלליותשלהיחידההאזוריתלאיכותהסביבהבשרון.
 .1תנאיםסביבתייםשנוספועלידיהיחידהלרשימתהעיסוקיםהשונים,שלהםעלולים
להיותהשפעותבריאותיותוסביבתיותשליליותעלתושבים.

מטרת הדרישות:מניעתמפגעיםסביבתייםותלונותבנושאזהבעתיד .




בכבודרב ,
אנג'ויקטוריהשור 
מנהלתיחידתרישויעסקיםוטיפולבשפכים 

העתק :
מריהודהאולנדר-מנהל-כאן 
מראורןתבור-ס.מנהל-כאן

חקיקה רלוונטית
 .1צורישויעסקים(עסקיםטעונירישוי),תשע"ג–(.2013הצו)
 .2תקנותלמניעתמפגעים(מניעתרעש),התשנ"ג.1992(התקנות)
 .3כלליתאגידימיםוביוב(שפכימפעליםהמוזרמיםלמערכתהביוב),תשע"א– .2011

(הכללים)
 .4החוקלמניעתמפגעיאסבסטואבקמזיק,התשע"א–(2011החוק)
 .5תקנותרישויעסקים(סילוקפסולתחומריםמסוכנים),התשנ"א.1990(התקנות) 
 .6חוקלמניעתמפגעים,התשכ"א–.1961(החוק)
 .7חוקהחומריםהמסוכנים,תשנ"ג(1993-החוק)
 .8צוהפיקוחעלמצרכיםושירותים(חוקשרותיהובלה)התשנ"א-2001
 .9צוהפיקוחעלמצרכיםושירותים(שירותיהובלהושירותיגרורים)התשל"ט-1978
 .10תקנותהבטיחותבעבודה(גיליוןבטיחות,סיווג,אריזה,תיוויוסימוןשלאריזות),
התשנ"ח.1998-(התקנות)
 .11תקנותרישויעסקים(התקןמד-רעשבאולםשמחותובגןאירועים),תשס"ו-.2006
(התקנות)
 .12חוקסילוקומחזורצמיגים,התשס"ז.2007-(החוק)

הגדרות
 .1שפכים סניטרים -שפכים שמקורם בשירותים סניטריים ביתיים  או של העסק
ומוזרמיםבמערכתנפרדתמהשפכיםהתעשייתייםשלהעסק .
 .2שפכים תעשייתיים -פסולת נוזלית הנוצרת במהלך או עקב פעילות העסק ,לרבות
תשטיפיםונגרעילימזוהםלמעטשפכיםסניטריים .
 .3פסולתאורגנית(רטובה)-פסולתאורגניתביתית,שיירימזון .
 .4פסולתתעשייתית-הפסולתשמקורההואבתהליךהייצורבמפעליםועסקים .
 .5מיחזור  -הוא תהליך  עיבוד או השבה של חמרים או מוצרים לשימוש חוזר לאותה
מטרהאשרלהיועדובראשונהאוכחומריגלם .
 .6פסולת חומר מסוכן -כהגדרת"פסולת"בתקנותרישויעסקים(סילוקפסולתחומרים
מסוכנים),התשנ"א(.1990-התקנות)


דרישות כלליות של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון
מניעת רעש
א .מתקני קירור ומיזוג אוויר יוקמו במסתורים למניעת רעש סביבתי.
ב .חל איסור להתקין את המתקנים ליד חלונות הדירות הנמצאות בקרבתם.
ג .סף הרעש מהפעלת ציוד זה לא יגרום לרעש שמפלסו עולה מעל  37דציבל )(A
בתוך דירת מגורים הסמוכה ; מומלץ כי בעל העסק בטרם ביצוע עבודות התקנה
יתייעץ עם יועץ אקוסטי  .יש להביא לידיעת בעל העסק כי התקנת מתקנים אלו
דורשת היתר בנייה פרט למקרים כשמדובר במבנים בהם קיים תכנון להצבתמתקנים
אלו בתוכנית מקורית להיתר בנייה.

מניעת זיהום אוויר
כל עסקי מזון  ,בהם מתקיימים תהליכי טיגון ,צלייה ובישול ,בטרם הקמת עסקים,
יגישו לאגף איכות הסביבה תוכנית פונקציונלית ובה יפרטו את כל האמצעים למניעת
זיהום אוויר ומניעת ריחות בהתאם למסמך דרישות סביבתיות והנחיות עיקריות
לקבלת רישיון עסק.
טיפול בשפכי תעשיה
שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב
העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסףהרלוונטיים לשפכיםהמוזרמיםלמערכת הביוב
העירוני,כאמורבתוספתהראשונהשל כלליתאגידימיםוביוב(שפכימפעליםהמוזרמים
.2014
–
תשע"ד
הביוב),
למערכת

דרישות של היחידה לאיכות הסביבה בשרון שמטרתם מניעת מטרד
סביבתי לתושבים.
א .פינויפסולתמסוכנתמהעסקיתבצעאךורקעלידיקבלןמאושרעלפיכלדין.
ב .שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב
העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת
הביובהעירוני,כאמורבתוספתהראשונהשלכלליתאגידימיםוביוב(שפכימפעלים
המוזרמיםלמערכתהביוב),תשע"א–(2011החוק)
ג .בעל העסק ינקוט בכל אמצעים הנדרשים למניעת הימצאות ומזיקים,לרבות יתושים,
זבובים,חרקיםומכרסמים,בשטחהעסק.
ד .פסולתהנוצרתבעסקתאוחסןבמכליאצירהותפונהלאתרסילוקפסולתהמאושרעל
פיכלדין.קבלותהמעידותעלפינויסוגיהפסולתהשונים,יישמרו בעסק 3שניםעל
פי דרישת נותן האישור .פינוי פסולת מהעסק יתבצע אך ורק על ידי קבלן מאושר על
פיכלדין.
ה .המגיש בקשה לרישיון עסק ,שישלובהיתרהבנייהמערכותאלקטרומכניות (מיזוג,
אוורור ,קירור וכיו"ב) יסמן ,בתכניות ההגשה של העסק ,את מיקום וסוג המערכות
האלקטרו-מכאניותויצרףאתנתוניהיצרןלגבירמותהרעשהנפלטותעלידימערכות
אלה .המערכות האמורות יותקנו על פי כל דין ובאופן שלא יחרוג מערכי הסף

המופיעים :התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג – ( 1992התקנות),
התקנותלמניעתמפגעים(רעשבלתיסביר),התש"ן–1990(התקנות).
ו .בעל העסק ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש חזק מעבר
לכותליהעסקכפישמפורטבתקנותלמניעתרעש:התקנותלמניעתמפגעים(מניעת
רעש) ,התשנ"ג – ( 1992התקנות) ,התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר),
התש"ן–1990(התקנות).
ז .בעל העסק,אשר בתחומו קיימים חומריםמכילים אסבסט,כגון לוחות אסבסט צמנט
גלילים ו/או שטוחים ,צינורות ,בידוד טרמי ו/או אקוסטי וכד' ,מחויב לפעול בהתאם
להוראותהחוקלמניעתמפגעיאסבסטואבקמזיק,התשע"א–(2011החוק)ותקנות
(התקנות) שהותקנו או יותקנו מכוחו ,לרבות גילוי ,רישום ,דיווח ,הסרה ותחזוקה
שותפתנאותה.

ח .לא תותר חניית רכבים כבדים ,רכבים להובלת חומרים מסוכנים ,פסולת ו/או ביוב
ברחבי העיר ובחניוניה למטרת חניית לילה ,אלא באזורי תעשייה או במגרש ייעודי
שיוגדרעלידיהעירייה.
ט .בעלעסקהמבקשלבצעעבודותבניההמחייבותהיתרבנייהעשוילהידרש,במהלך
 5השנים הקרובות ,בהתאם להחלטת מוסדות התכנון וההנדסה של העירייה
והיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון ,לבצע עבודות בניה אלה ,בהתאם
לעקרונות התקן הישראלי לבנייה ירוקה ,תקן  5281(התקן מתוך אתר איכות
הסביבה)
י .בעלהעסקיציבבכניסהלביתהעסקשלטעםשםהעסק,שםשלבעלהעסק/בעל

מקום,וטלפוןניידלמקרהחרום.

תנאים סביבתיים לפרטי העיסוק השונים על פי חוק רישוי עסקים
מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

קבוצה  - 1בריאות ,רוקחות ,קוסמטיקה
1כלפסולתמסוגחומרמסוכןתועברעלידימבקשהרישיון
לאתרפסולתרעילה,בהתאםלתקנותרישויעסקים(סילוק
פסולתחומריםמסוכנים),התשנ"א .1990
1.1

ביתמרקחת 




העתקים של תעודות פינוי פסולת החומר המסוכן חתומות ע"י
האתר לסילוק פסולת רעילה ,יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת
נותןהאישור .

 1.2תמרוקים
.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 



 .2על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה (אתר
המשרד) .
.3העסקלאיגרוםבפעילותולמטרדיריחלסביבה.
1.2א

ייצור

1.2ב

אחסונם-שמירתםשלא

 .4כל פסולת החומר המסוכן תועבר לאתר פסולת רעילה,
בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים),
התשנ"א(.1990התקנות) 
 .5העתקים של תעודות המשלוח ופינוי פסולת החומר המסוכן
חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה ,ישמרו בעסק  3שנים
ויוצגולנותןהאישורעלפידרישה.
.1העסקיוקםויפעלאךורקבמבנהסגור .



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
במסגרתתהליךייצור,
ושלאלצורךמכירה

 .2עלהעסקלעמודבדרישות שלחוקמניעתמפגעים,התשכ"א
–1961(החוק)

קמעוניתבמקום.
 1.3תכשירים ,כהגדרתם בפקודת הרוקחים ,וציוד רפואי
.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
1.3א



ייצורם,למעטהרכבתציוד
רפואי

 .2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

1.3ב

אחסונםשלאלצורך
מכירהקמעוניתבמקום

1.3ג

מכירתםאוחלוקתם

1.3ד

הרכבתציודרפואי


.1העסקיוקםויפעלאךורקבמבנהסגור .
.2עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקמניעתמפגעים,התשכ"א



–.1961(החוק) 


1.4טיפולים לא רפואיים בגוף האדם


.1עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקמניעתמפגעים,התשכ"א



–.1961(החוק) 
1.4א

טיפוליופיוקוסמטיקה,
פדיקורומניקור,מכון

.2העסקלאיגרוםבפעילותולמטרדיריחלסביבה .

שיזוף
1.4ב
1.4ג

מספרה
כתובותקעקע-מקום
לעשייתן

.1עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקמניעתמפגעים,התשכ"א
–(1961החוק) 
.2העסקלאיגרוםבפעילותולמטרדיריחלסביבה.




מספר
פריט
1.4ו

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי



ניקובחוריםבגוףהאדם
לצורךענידתתכשיטים

 1.5מעבדות לא רפואיות
.1העסקיוקםויפעלאךורקבמבנהסגור .
.2עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקמניעתמפגעים,התשכ"א
–(1961החוק) .
.3חומריםמסוכנים 
בעלהעסקיפעילאתהעסקרקכאשרבידוהיתררעליםברתוקף

1.5א

מעבדהלבדיקותכימיות, מכוחחוקהחומריםהמסוכנים,תשנ"ג( 1993-החוק) 
מיקרוביולוגיותוביולוגיות,
למעטבדיקותללאהרס .4פסולתחומריםמסוכנים 
ומעבדותלפיפרטים

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

1.5ב,1.5גו.1.6-

בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים),
תשנ"א(.1990-תקנות) 
ב .העתקים של תעודות המשלוח ופינוי פסולת החומר המסוכן
חתומותע"יהאתרלסילוקפסולתרעילה,ישמרובעסקבמשך3
שניםויוצגולנותןהאישורעלפידרישה.
.5שפכים 



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

א .השפכיםהסניטריםשלהעסקיחוברוישירותויוזרמולמערכת
הביובהציבורית .
ב.איןלהזריםשפכיםתעשייתייםותשטיפיםלמערכתהביוב .
.6איכותאוויר 
פעילותהעסקלאתגרוםלמטרדיריחוחלקיקיםלסביבה.





.1העסקיוקםויפעלאךורקבמבנהסגור .




.2עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקמניעתמפגעים,התשכ"א
–(1961החוק) 
 .3בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר
1.5ב

מעבדהלבדיקתדגימות
בעליחייםומוצריםמןהחי

תוקףמכוחחוקהחומריםהמסוכנים,התשנ"ג(.1993-החוק)
 .4כל פסולת מסוג חומר מסוכן תועבר לאתר פסולת רעילה,
בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים),
תשנ"א(.1990-תקנות) 
 .5העתקים של תעודות המשלוח והפינוי פסולת החומר המסוכן
חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה ,ישמרו בעסק  3שנים
ויוצגולנותןהאישורעלפידרישה.

מעבדותלבדיקותמזון,
1.5ג



מים,מיקולחיןאומי
שופכין

.1העסקיוקםויפעלאךורקבמבנהסגור .



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

 .2על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים ,
תשכ"א(.1961-החוק)
 .3בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר
תוקףמכוחחוקהחומריםהמסוכנים,תשנ"ג(.1993-החוק)
 .4כל פסולת מסוג חומר מסוכן תועבר לאתר פסולת רעילה,
בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים),
תשנ"א(.1990-תקנות) 
 .5העתקים של תעודות המשלוח ופינוי פסולת החומר המסוכן
חתומותע"יהאתרלסילוקפסולתרעילה,ישמרובעסקבמשך3
שניםויוצגולנותןהאישורעלפידרישה.

.1העסקיוקםויפעלאךורקבמבנהסגור .
.2עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקלמניעתמפגעים,תשכ"א-
(.1961החוק)
1.6

מעבדה רפואית-מעבדה  .3בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר
כהגדרתהבתקנותבריאות תוקףמכוחחוקהחומריםהמסוכנים,תשנ"ג(.1993-החוק)
העם(מעבדותרפואיות),
התשל"ז(1977-התקנות)

 .4כל פסולת חומר מסוכן ,פסולת רפואית  ותרופות פג תוקף
תועבר לאתר פסולת רעילה ,בהתאם לתקנות רישוי עסקים
(סילוקפסולתחומריםמסוכנים),תשנ"א(.1990-התקנות) 
 .5העתקים של תעודות המשלוח ופינוי פסולת החומר המסוכן
חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה ,ישמרו בעסק ויוצגו



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
לנותןהאישורעלפידרישה.




.1העסקיוקםויפעלאךורקבמבנהסגור .
 .2עלהעסקלעמודבדרישות שלחוקמניעתמפגעים,התשכ"א
–.1961(החוק) 
.3העסקלאיגרוםבפעילותולמטרדיריחלסביבה.
מעבדת שיניים

1.7

 . 4כל פסולת חומר מסוכן ,פסולת רפואית  ותרופות פג תוקף
תועבר לאתר פסולת רעילה ,בהתאם לתקנות רישוי עסקים
(סילוקפסולתחומריםמסוכנים),התשנ"א(.1990התקנות) 
 .5העתקים של תעודות המשלוח ופינוי פסולת החומר המסוכן
חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה ,ישמרו בעסק ויוצגו
לנותןהאישורעלפידרישה.
קבוצה  - 2דלק ואנרגיה

2.1
2.1א

גז
מילוימכליםומכליות
אחסונו,למעטבמיתקןגז

2.1ב

לצריכהעצמיתכהגדרתו
בחוקהגז

.1העסקלאיגרוםבפעילותולמטרדיריחלסביבה .
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .





מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
2.1ה

תיקוןמכלים

2.1ו

חניוןלמכליות

2.1ז

תחנתתדלוקבגז



.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .




.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .
 .2מגרש החניה יגודר ובכניסה יוצב שלט עם פרטי שם העסק,
שםשלבעלהעסק/בעלמקום,טלפוןניידלמקראחרום.




.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה.

 2.2דלק לסוגיו

2.2א



תחנתדלקותדלוק
.1עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .



2.2ב
ביתזיקוק

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)



מספר
פריט
2.2ג

2.2ד

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
שינועובצנרת



אחסונובכמויות



המפורטותבתקנותרישוי .1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
עסקים(אחסנתנפט),
התשל"ז1976-(התקנות)

2.2ה

מסופידלק

2.2ז

חניוןלמכליותדלק

2.2ח

שינועובמכליות

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 




.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .
 .2מגרש החניה יגודר ובכניסה יוצב שלט עם פרטי שם העסק,
שםשלבעלהעסק/בעלמקום,טלפוןניידלמקראחרום.

2.3

פחםלסוגיוהכנה,עיבוד
ואחסון

2.4

תחנתכוח

3.1

בית מטבחיים,בית


.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 



.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה
.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 




.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה.

קבוצה  - 3חקלאות ,בעלי חיים

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



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
נחירה,ביתשחיטה

התעשייה .

 .2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 





 .1על העסק לעמוד בתנאים של משרד להגנת הסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 
בעליחיים,למעטעופות-
3.2א

גידולם,אחזקתם,טיפול
בהם

.2עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקלמניעתמפגעים,תשכ"א-
(.1961החוק) 
 .3על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש ,שפכים,
פסולתוכו').
על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים

3.2ב

הצגתם

3.2ג

חניטתם

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש ,שפכים,
פסולתוכו').
על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש ,שפכים,
פסולתוכו').

3.2ד



על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים

הפקתזירמה,הזרעה

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש ,שפכים,



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
מלאכותית,העברה

פסולתוכו').

והשתלתעובריםבצאן
ובבקר

על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
3.2ה

מתןשרותיחיטוי,טילוף,
הסרתקרניים,הדברת

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').

טפיליםחיצוניים,גז

3.2ו

מספרה

3.2ז 

הובלתם 

על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').
.1עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 
.2עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקלמניעתמפגעים,תשכ"א-

3.2ח

עופות-גידולם,אחזקתם, (.1961החוק) 
טיפולבהם
.3העסקלאיגרוםבפעילותולמטרדיריחלסביבה.


 3.3הדברה
3.3א

הדברהתברואתית




מספר
פריט

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי


3.3ב

דרישות

מדיניות



הדברהחקלאיתביןבכלי .1עלהעסקלהודיעמראשעלכלסוגיהריסוסלמוקדהעירוני .
טיסוביןבכליםאחרים
וניקויים

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

 3.4חומרי הדברה ,חומרי רעל לשימוש חקלאי

3.4א

ייצורם,אריזתם,אחסונם

3.4ג

מכירתם

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

 .1בכניסה לבית העסק יוצב שלט עם שם העסק ,שם של בעל
העסק/בעלמקום,טלפוןניידלמקראחרום.
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 

 3.5מזון לבעלי חיים
3.5א

ייצורו,עיבודו





מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 
.3עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקלמניעתמפגעים,תשכ"א-
(.1961החוק)

3.5ב

אחסונו,אריזתו,הובלתו
אוחלוקתו,מכירתו

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקלמניעתמפגעים,תשכ"א-
(.1961החוק) 

 3.6פסדים ובכללאלהחלקיבעליחייםופרשיהם;בצוזה"פסדים"-כמשמעותםבתקנותמחלותבעלי
חיים(פסדים),התשמ"א1981-(התקנות)
3.6א

איסופם,הובלתם

3.6ב

עיבודם

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2העסקלאיגרוםבפעילותולמטרדיריחלסביבה.
.3עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 
.5עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקלמניעתמפגעים,תשכ"א-
(.1961החוק) 



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

3.6ג

מכירתם

 3.7תכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרילמעטתרופות

3.7א

ייצורם

3.7ב

אחסונם

.1עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

3.7ג

מכירתםאוחלוקתם



(למעטבתימרקחת)





קבוצה  - 4מזון

 4.1ביצים

4.1א

ריכוזן,מיונןואחסונן

4.1ב

עיבודן

.1עלהעסקלעמודבדרישותשלהחוקלמניעתמפגעים,תשכ"א-
(.1961החוק)

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

4.1ג

מדגרה

4.1ד

הובלתן







 4.2בית אוכל -מקוםהכנהאוהגשתמזוןלצריכהבמקוםאומחוצהלו,למעטעסקכמפורטבפריט
4.6
מותרב :

איכות-הסביבה 

מבקשהרישיון יתקין אמצעים למניעתמטרדי עשן וריחות על פי מרכזהעיר,
ההנחיות המופיעות במסמך "מסעדות  /בתי אוכל  -דרישות מגוריםעם
סביבתיות והנחיות עיקריות מקדמיות ,של היחידה לאיכות חזית 
הסביבה בשרון ,לקבלת רישיון עסק ,לעניין איכות אוויר".
(קישור-1יש
ביתקפה,מסעדהלרבות
4.2א

הגשתמשקאותמשכרים
לצריכהבמקום

מסמך

בסוף

הטבלה) 

חלאיסורעלשימושבפחםעץ,אלאבאזורתעשייהבלבדובתנאי
שתותר להתקין ארובה תקניתבגובה  2מטרמעלהבנייןהגבוה
ביותרברדיוסשל50מטר. 
לאתותרהקמתעסקחדש,ללאהתקנתאמצעיםכאמורלעיל. 
במידהואמצעיםכאמורכולליםהתקנתארובה,מתקןאומכשיר
כלשהומחוץלכותליהעסק,קריעלקירותחיצוניותו/אועלגג
המבנהישלקבללכךאישורמנהלהנדסהו/אוהיתרבנייה
כנדרשבחוק .
במידהוהתבררכימסיבהכלשהייעילותהמתקניםאינהמספקת

מסחרית,
אזורהמיועד
למסחר, 
אזורמסחר
שכונתיואזורי 
תעשייה,
בכפוףלהיתר
שימושחורג .
באזורים
מסוימים,בהם
יש 

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

ונגרםמפגעריחו/אועשןמביתהעסק,רשאיתרשותהרישוי

מגוריםעם

לדרושנקיטתאמצעיםנוספים .

חזית



מסחרית, 

בעסקהנמצאמתחתלביתמגורים,כאשראיןארובהפנימית
במבנה,חלאיסורלבצעפעולותצליהמכלסוגובכלמכשיר. 
כחלקממסמכיהבקשהלקבלתרישיוןהעסק,מבקשהרישיון
ישלחלרשותהמקומיתחוזההתקשרותעםחברההמבצעת
תחזוקהמונעתושוטפת,לכלהמתקניםלמניעתריחותועשן,
שהותקנובעסק .
מבקשהרישיוןיתקיןלפניהתחברותמערכתהשפכיםשלהעסק
לשוחתהביובהעירוני,מפרידשומןתקנישגודלוונפחוייקבעו
ון,ביתאוכלאחרלרבות
4.2ב

הגשתמשקאותמשכרים
לצריכהבמקום

4.2ג

בהתאםלפעילותהעסק.המפרידיתופעל,יתוחזקויפונהבאופן
ובתדירותשיאפשרועמידתהעסקבערכיהסףהרלוונטיים

חלאיסור,על
פיהאמור
בתב"ע, 
עלפעילותשל
טיגון,צלייה, 
אפייהובישול.



לשפכיםהמוזרמיםלמערכתהביובהעירוני,כאמורבתוספת
הראשונהשלכלליתאגידימיםוביוב(שפכימפעליםהמוזרמים
למערכתהביוב),תשע"ד–,2014ובאופןשלאתיווצרגלישת



שמניםאושומניםלצנרתהביובהעירונית .



הכנתמזוןלמכירתו

השומניםוהשמניםהמפוניםמהמפרידיפונובאחריותמבקש



לצריכהמחוץלמקום

הרישיוןועלחשבונולאתרמאושרעלפיכלדיןועלידיקבלן



הכנתו,לרבותמשלוחמזון מאושרלפיכלדין.קבלותהמעידותעלהפינויכאמור,יישמרו
ולמעטהסעדה
בעסקויוצגועלפידרישתנותןהאישור. 
כמשמעותהבסעיף4.6ה.

שמןמאכלמשומש,ייאגרבאחריותמבקשהרישיוןבמיכלייעודי
ומשולטשיאוחסןבתוךמאצרה,בתחומיהעסקויפונהעלחשבון
מבקשהרישיוןלחברהלמחזורשמן,שפעילותהמאושרתעלפי



מספר
פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

כלדין .

מבקשהרישיוןינקוטבכלהאמצעיםהנדרשיםעלמנתלמנוע
גרימתרעשחזקמעברלכותליהעסקכפישמפורטבחוק(מניעת
רעש)-התשנ"ג,בהוראותהתקנותלמניעתמפגעים(מניעת
רעש),התשנ"ג– ,1992בתקנותלמניעתמפגעים(רעשבלתי
סביר),התש"ן–1990ובמסמך"הקריטריוניםהבסיסיים
לעסקיםבעסקיםהמשמיעיםמוסיקה"(קישור-2יש מסמך בסוף
הטבלה) 

 .1מזיקים-בעל העסק ינקוט בכל אמצעים הנדרשים
למניעת הימצאות וגידול בעלי חיים ומזיקים ,לרבות
יתושים,זבובים,חרקיםומכרסמים,בשטחהעסק .

 4.3בית קירור


4.3א

לבשר,דגים,עופות,ביצים
ומוצריהם

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .
עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .

.2המערכות האלקטרו-מכאניות (מיזוג ,אוורור ,קירור וכו)
המותקנות בעסק מחויבות לעמוד בדרישות התקנות למניעת

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

מפגעים(מניעתרעש),התשנ"ג.1992-(תקנות) 


4.3ב

למזוןאחרומרכיביו

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

4.4א

פירוקם,עיבודם,גירומם-
4.4ב

4.4ד

ביכולתייצורהעולהעל5 המשרדלהגנתהסביבה) 
טונותליום
 .3על העסק לעמוד בחוקים ובתקנות הרלוונטיות לעיסוקו
אריזתם
ובעדכוניהם,לרבותחוק למניעת מפגעים,תשכ"א 1961-(החוק)

4.4ה

אחסונם
פירוקם,עיבודם,גירומם-

4.4ז

.1עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר

ביכולתייצורשאינהעולה
על5טונותליום

והתקנות(תקנות)מכוחו.

על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים ,תשכ"א-



.1961(החוק)

 4.5חלב גלמי
4.5ב

הובלתו



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

 4.6מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם






ייצורו,עיבודו-מחומריגלם .1 עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה (.אתר
מןהחיביכולתייצור
4.6א

המשרדלהגנתהסביבה)

העולהעל5טונותליום.
ייצורו,עיבודו-מחומריגלם
מןהצומחביכולתייצור
העולהעל50טונותליום

4.6ב

אריזתו

4.6ג

אחסונו

4.6ד

הובלתו,הפצתואוחלוקתו


על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים ,תשכ"א-
.1961(החוק)
על העסק לעמוד בדרישות של החוק למניעת מפגעים ,תשכ"א-
.1961(החוק)



4.6ה 
הסעדה(קיטרינג)-
4.6ו

כהגדרתהבתקנותרישוי

יכות-הסביבה
מבקשהרישיוןיתקיןאמצעיםלמניעתמטרדיעשןוריחותעל

עסקים(תנאיםתברואיים פיההנחיותהמופיעותבמסמך"מסעדות/בתיאוכל-



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
לעסקיםליצורמזון),

דרישותסביבתיותוהנחיותעיקריותמקדמיות,שלהיחידה

התשל"ב 11972-

לאיכותהסביבהבשרון,לקבלתרישיוןעסק,לענייןאיכות

ייצורו,עיבודו-מחומריגלם
מןהחיביכולתייצור
שאינהעולהעל5טונות

אוויר".(קישור-1יש מסמך בסוף הטבלה)
אתהבקשהישלהגישלרשותהרישוי,בצירוףמסמךמידע
סביבתי

ליום;ייצורו,עיבודו-
מחומריגלםמןהצומח

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingI

ביכולתייצורשאינהעולה  ndustry/Documents/env_info.pdf
על50טונותליום

חלאיסורעלשימושבפחםעץ,אלאבאזורתעשייהבלבדובתנאי
שתותר להתקין ארובה תקניתבגובה  2מטרמעלהבנייןהגבוה
ביותרברדיוסשל50מטר. 
לאתותרהקמתעסקחדש,ללאהתקנתאמצעיםכאמורלעיל. 
במידהואמצעיםכאמורכולליםהתקנתארובה,מתקןאומכשיר
כלשהומחוץלכותליהעסק,קריעלקירותחיצוניותו/אועלגג
המבנהישלקבללכךאישורמנהלהנדסהו/אוהיתרבנייה
כנדרשבחוק .
במידהוהתבררכימסיבהכלשהייעילותהמתקניםאינהמספקת
ונגרםמפגעריחו/אועשןמביתהעסק,רשאיתרשותהרישוי
לדרושנקיטתאמצעיםנוספים .

בעסקהנמצאמתחתלביתמגורים,כאשראיןארובהפנימית

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

במבנה,חלאיסורלבצעפעולותצליהמכלסוגובכלמכשיר. 
כחלקממסמכיהבקשהלקבלתרישיוןהעסק,מבקשהרישיון
ישלחלרשותהמקומיתחוזההתקשרותעםחברההמבצעת
תחזוקהמונעתושוטפת,לכלהמתקניםלמניעתריחותועשן,
שהותקנובעסק .
מבקשהרישיוןיתקיןלפניהתחברותמערכתהשפכיםשלהעסק
לשוחתהביובהעירוני,מפרידשומןתקנישגודלוונפחוייקבעו
בהתאםלפעילותהעסק.המפרידיתופעל,יתוחזקויפונהבאופן
ובתדירותשיאפשרועמידתהעסקבערכיהסףהרלוונטיים
לשפכיםהמוזרמיםלמערכתהביובהעירוני,כאמורבתוספת
הראשונהשלכלליתאגידימיםוביוב(שפכימפעליםהמוזרמים
למערכתהביוב),תשע"ד–,2014ובאופןשלאתיווצרגלישת
שמניםאושומניםלצנרתהביובהעירונית .
השומניםוהשמניםהמפוניםמהמפרידיפונובאחריותמבקש
הרישיוןועלחשבונולאתרמאושרעלפיכלדיןועלידיקבלן
מאושרלפיכלדין.קבלותהמעידותעלהפינויכאמור,יישמרו
בעסקויוצגועלפידרישתנותןהאישור. 
שמןמאכלמשומש,ייאגרבאחריותמבקשהרישיוןבמיכלייעודי
ומשולטשיאוחסןבתוךמאצרה,בתחומיהעסקויפונהעלחשבון
מבקשהרישיוןלחברהלמחזורשמן,שפעילותהמאושרתעלפי
כלדין .

מבקשהרישיוןינקוטבכלהאמצעיםהנדרשיםעלמנתלמנוע
גרימתרעשחזקמעברלכותליהעסקכפישמפורטבחוק(מניעת

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

רעש)-התשנ"ג,בהוראותהתקנותלמניעתמפגעים(מניעת
רעש),התשנ"ג– ,1992בתקנותלמניעתמפגעים(רעשבלתי
סביר),התש"ן–1990ובמסמך"הקריטריוניםהבסיסיים
לעסקיםבעסקיםהמשמיעיםמוסיקה"(קישור-2יש מסמך בסוף
הטבלה) 
מזיקים 
בעלהעסקינקוטבכלאמצעיםהנדרשיםלמניעתהימצאותוגידול
בעלי חיים ומזיקים ,לרבות יתושים ,זבובים ,חרקים ומכרסמים,
בשטחהעסק.

 4.7מזון לרבות משקאות  -מכירתו
4.7א

4.7ב

קיוסק



מרכול-מקוםלממכרמזון



ומוצריצריכהלשימוש

עלבעלהעסקחלההאחריותהבלעדיתלמניעתמפגעים

אישיאוביתי,שאיןבו

סביבתיים(כגון,זיהוםאווירכוללריחותועשן,רעש,שפכים,

טיפולבמזון,לרבות

פסולתוכו').

משלוחמזון;

4.7ג

אטליז-מכירתבשר,

על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים

עופותאודגיםשאינם

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,

קפואים
4.7ד

פסולתוכו').

מרכול–כמשמעותובפרט על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
4.7ב,שישבוטיפול



סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,



מספר
פריט

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
במזון,לרבותמשלוחמזון

4.8

דרישות

מדיניות

פסולתוכו').

משקאות משכרים-עסק



שעיקרפעילותוהגשתם



לצורךצריכהבמקום



ההגשה.

קבוצה  - 5מים ופסולת
 5.1אשפה ופסולת ,למעט פסולת חומרים מסוכנים




.1תחנתמעברחדשהלאתוקםאלארקלאחרשקבלההגדרת
מרחק מגבולות מגרשים של שימוש רגיש (מוסדות חינוך ,מבני
5.1א

תחנתמעברומיון

5.1ב

איסופה,הובלתה

ציבור ,בתי חולים וכד') ,מהיחידה האזורית  לאיכות הסביבה
בשרון(.אתרהיחידה) 
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 

 .1עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 



מספר
פריט

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

טיפולבפסולת,לרבות:

5.1ג

דרישות

מדיניות


.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה.

עיבודה,ניצולה,מחזורה,
מיונה,קומפוסטציה,
שריפתה

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)


5.1ד



אתרלסילוקפסולתיבשה



.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה.
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)


5.1ה

אתרלסילוקפסולת
מעורבת,לרבותפסדים



.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה.
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

 5.2מי שתייה  -מתקן להפקתם ולטיפול בהם 

5.2א

מתקןהתפלתמים

5.2ב

מישתייה-מתקן

על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)


מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
להפקתםולטיפולבהם,
למעטמתקןלהתפלתם


5.3א

עיבודם,טיהורם,אחסונם

5.3ג

הובלתםבמכליות



.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה.
 .2על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה(אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 



.1עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .(אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 

קבוצה  – 6מסחר ושונות 
אחסנה  -מקוםהמיועד
6.1

לאחסנה,שאינוטעוןרישוי




לפיפרטאחרבתוספתזו,
ששטחו50מ"רומעלה,

6.2

6.4



חנות ששטח המכירה בה
הוא  800מ"ר לפחות
מכבסה ,ניקוי יבש,

 1על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים

לרבותהפעלתמכונות

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
כביסהויבושאוטומטיות
שלאבבנייןמגורים
לשימושהדיירים

פסולתוכו' ).

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)



מכשירי אלקטרוניקה
ואלקטרואופטיקה לרבות
6.5

מחשבים ,רכיביהם -
ייצוררכיביםאלקטרוניים

עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

ומעגליםמודפסים,למעט
הרכבתם
פרחים ,צמחי נוי ,זרעים,
6.7



שתילים-מקוםלמכירתם
ששטחומעל300מ"ר

 6.8קניון 
.1עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 
6.8א

ניהולו

 .2כל עסקי המזון המתנהלים בתחום העסק יחוברו למערכת
משותפתלאיסוףוטיפולבאדיםוריחלצורךמניעתמפגעיריח .
 2.1בעסק יותקנו מערכות משותפות לאספקת שירותים ומניעת
מפגעים.בעל העסק יהיה אחראי לתפעול השוטף ולתחזוקה של



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

מערכות משותפות בתחום העסק ,לרבות חיבור כלל העסקים
שבתחום העסק אל המערכות המשותפות והבטחת השימוש
הקבועבהןעלידיהעסקיםשבתחומו .
 2.2.פתחהיציאהשלמערכתאיסוףוטיפולבאדיםוריחימוקם
באופןשאינומהווהמטרדסביבתי .
 .3 המערכות האלקטרו-מכאניות (מיזוג ,אוורור ,קירור וכו)
נדרשותלעמודבדרישותהתקנותלמניעתמפגעים(מניעתרעש),
התשנ"ג.1992-(התקנות) 
 .4עבודות הדברת מזיקים בשטח העסק יבוצעו על ידי מדביר
בעלהיתרמתאיםובעלתוקף .
עסקבקניוןשאיןבוחברת
6.8ב





ניהול,שאינוטעוןרישוי
לפיפרטאחרבתוספתזו

 6.9רוכלות
6.9א
6.9ב

רוכלותמזון



רוכלותבעסקהטעוןרישוי



לפיפרטאחרבתוספתזו

6.9ג

רוכלותאחרת

6.12

עסק של אבזרי מין -






מספר
פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

מקוםלמכירתם,
השכרתם,הצצהעל
מעשהמיני
6.13

6.14

אולפן הקלטות אודיו



מוצרי טבק לסוגיו-מקום



למכירהקמעונאית,,
שאינוטעוןרישוילפיפרט
אחרבתוספתזו.

קבוצה  - 7עינוג ציבורי ,נופש וספורט

 7.1אירוח ולינה 

7.1א

ביתמלון,פנסיון,אכסניה
וכיו"ב

השכרתיחידותאירוח

7.1ב

למטרתנופש,המלווה
במתןשירותיםלשוכרים,
כשמספריחידותהאירוח
המיועדותלהשכרהעולה

עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
עלארבע
ביתאבות-מקום

7.1ג

המשמש,אוהנועד

עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה 

לשמש,כולואובחלקו,
מקוםמגוריםלזקנים.,



שטחאוגןהמשמש
7.1ה

לחנייתטייליםלצורך
פעילותקיטונופש
בתשלום


7.2

גן חיות ,ספארי ,פינת חי
שהכניסהאליהבתשלום

 7.4מים  -נופש

בריכתשחיה,לרבות
7.4א

מאגרמיםאחרהמשמש
לשחייהולנופשמים,
לרבותבריכההמצויה
בפארקמיםולמעטבריכה

.1על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו' ).

 .2בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר
תוקףמכוחחוקהחומריםהמסוכנים,תשנ"ג(.1993-החוק)



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
המשמשתעדארבע
יחידותאירוחלמטרת
נופש


7.4ב

פארקמים,מגלשותמים

7.4ג

בריכתזרמים(ג'קוזי)

7.4ד

מקווה

7.4ה

ביתמרחץ,מרחצאות

על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').
על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').

.1בעל העסק יפעיל  את המקום תוך שימוש בחשמל או בגז
בלבד .
 .2בעל העסק יפעיל את העסק רק כאשר בידו היתר רעלים בר
תוקףמכוחחוקהחומריםהמסוכנים,תשנ"ג.1993-(החוק)


7.5

מכון כושר,כהגדרתובצו על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת
רישויעסקים
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות)

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי




משחקים,כהגדרתם
7.6

בסעיף2ב(ב)לחוק-

על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת

מקוםלעריכתם

רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות)

 7.7עינוג ציבורי

7.7א

מקוםלעריכתמופעים


על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת

וירידיםבמבנהקבע,ללא רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
מזון

בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות)


7.7ב

קולנוע,תיאטרון

על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות)


7.7ג

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
קרקס


7.7ד

על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים

אצטדיון,אולםספורט,
שמספרהמושבים

פסולתוכו').
על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות)



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
הקבועיםבוהואמעל
,500למעטאולםבמוסד
חינוכיהמשמשאתהמוסד
בלבד


.1עלהעסקלעמודבדרישותשלתקנות למניעתמפגעים(מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות) 
 .2בעלהעסקיפעילמערכתהגברהקוליתכךשתעמודבדרישות
התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג1992-
(התקנות) 
אמפיתיאטרון,מקוםאחר
לעריכתאירועיתרבות,
7.7ה

 .3בעל העסק יכוון את הרמקולים לכיוון הקהל באתר האירוע

בידורוספורטתחתכיפת וכלפימטהבלבד,ולאלכיווןאזורהמגוריםהקרוב .
השמים,שנועדול500-
משתתפיםאויותר

 .4בעלהעסקיבצעמראשכיול שלהעוצמההקוליתשלמערכות
ההגברה באתר האירוע ,במטרה להבטיח שרמות הרעש
בבניינים הקרובים ממערכות ההגברה וההשמעה ,עומדות
בדרישות ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן
(.1990התקנות) 
.5בעל העסק יתקין ויפעיל,במערכת ההגברה הקולית,מתקן /
מנגנוןהמבצע באופן עצמאי הגבלה של הרמה הקולית המרבית
בהתאםלכיול.



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי


1העסקיופעלבמבנהסגורהכוללאמצעיםלהפחתרעש,לרמות
הנדרשותבתקנותלמניעתמפגעים(רעשבלתיסביר),התש"ן-
1990ותקנותלמניעתמפגעים(מניעתרעש)– 1992
העסקיעמודבכלהאמורבמסמך" הקריטריוניםהבסיסיים
לעסקיםבעסקיםהמשמיעיםמוסיקה"(קישור-2יש מסמך בסוף
הטבלה) 
המערכותהאלקטרו-מכאניות(מיזוג,אוורור,קירורוכדומה)
המותקנותבמקוםנדרשותלעמודבדרישותהתקנותלמניעת
מפגעים(רעשבלתיסביר),התש"ן1990-. 
7.7ו

דיסקוטק

איכותהסביבה– 
המרחבלהשמעתמוסיקהכוללמערכותההגברההקוליתיהיה
בחללפנימישלמבנההעסקוללאפתחיםכלפיחוץ.במידה
וקיימיםפתחיםכלפיחוץ,הםחייביםלהיותסגוריםבאופןקבוע
ובעליכושרבידודאקוסטיגבוה-כוללהתקנתמבואהאקוסטית .
מבקשהרישיוןיכיןאתהדו"חהטכנישיכלולגםהתייחסותלרמות
הרעשהצפויותמהשמעתמוסיקהבשימושיהקרקעהקרובים
הרגישיםלרעש,כגוןבתימגורים,מלונות,בתיחולים,בתיאבות
וכיו"ב,בהשוואהלנדרשבתקנותלמניעתמפגעים(רעשבלתי
סביר),התש"ן–,1990לגבישעותהלילה. 
עירייתהודהשרוןרשאיתלדרושהתקנתאמצעיםלהפחתרעש,
לרמותהנדרשותבחוק,בהתאםלממצאיהדוחהטכני .



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי


7.7ז



על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים

ירידאותערוכהשלא

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,

במבנהשלקבע

7.7ח

7.7ט

פסולתוכו').


כלישיטהמשמשלעינוג
ציבורי



עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה.



על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים

מקוםלעריכתמופעים

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,

וירידיםשישבובעליחיים

פסולתוכו').






על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
7.7י

ירידמזון

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו' ).



7.7יא



אצטדיון,אולםספורט,

על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים

שמספרהמושבים

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,

הקבועיםבוהואעד,500 פסולתוכו').
למעטאולםבמוסדחינוכי
המשמשאתהמוסדבלבד
ואצטדיוןאואולםספורט



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
לעריכתפעילותספורט
ללאקהל

7.8

קייטנות


7.8א

קייטנה

7.8ב

מחנהנוער



על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן , רעש,שפכים,
פסולתוכו').



על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות)

 .1בעל העסק יגיש לעירייה דוח טכני על פי המפורט בסעיף 4
של תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן
אירועים),תשס"ו-2006(להלן:"התקןמד-רעש") .
אולםאוגןלשמחות
7.9

ולאירועים,לרבותהגשת


א .הדוח הטכני יכלול גם התייחסות לרמות הרעש הצפויות

משקאותמשכרים

מהשמעת מוסיקה בשימושי הקרקע הקרובים הרגישים לרעש,
כגוןבתימגורים,מלונות,בתיחולים,בתיאבותוכיו"ב,בהשוואה
לנדרשבתקנותלמניעתרעשבלתיסביר,לגבישעותהלילה. 

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




מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי


 .3פסולת הנוצרת בעסק תאוחסן במכלי אצירה ותופנה לאתר
סילוק פסולת המאושר על פי כל דין,קבלות המעידות על הפינוי
ישמרובעסקויוצגועלפידרישה .

7.10

שעשועים


7.10א

מתקנישעשועים

7.10ב

לונהפארק

8.2

העברת רכב ממקום



על בעל העסק חלה תקנות למניעת רעש ותקנות למניעת רעש
בלתיסביר.



 .1על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,שפכים ,פסולת
וכו' ).

 .2על העסק חלה תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש),
התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי
סביר),התש"ן(.1990התקנות)
קבוצה  - 8רכב ותעבורה 
על העסק חלה תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג-
 1992(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר),

למקוםבגרירה,הובלהאו התש"ן(.1990התקנות)
בכלדרךאחרת,וכןמקום



מספר
פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

המשמשלניהולהעסקאו
לשליטהבולרבותמשרד

 8.3הובלה
כספים,יהלומים,
8.3א



תכשיטים,ניירותערך
ודבריערךאחרים




הובלהאחרת(ארבעהכלי
8.3ב

רכבומעלה)וכןמקום



המשמשלניהולהעסקאו



לשליטהבולרבותמשרד

8.4הסעת נוסעים
הסעתנוסעיםוכןמקום
8.4א



המשמשלניהולהעסקאו עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה
לשליטהבו
תחנהמרכזית,כהגדרתה

8.4ב



בפקודתהתעבורה,תחנת .1עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .(אתר
רכבתמרכזית
המשרדלהגנתהסביבה) 

מספר
פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי





תחנתמוניותוכןמקום
8.4ג

המשמשלניהולהעסקאו על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
לשליטהבו
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות)


8.4ד

תחנתרכבתתת-קרקעית

על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות)


8.5



כלי טיס לסוגיהם -יצורם, על העסק לעמוד בדרישות של תקנות למניעת מפגעים (מניעת
תיקונם,שיפוצם
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות)

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

8.6א



מכירתם,השכרתם,תיווך
בהם,למעטאולםתצוגה
לכלירכבחדשים

8.6ב

חניוןבתשלום,חניון
ששטחומעל500מ"ר


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



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

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

סיכהותדלוק .

כמפורטבסעיף8.6ז


.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה 

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

 .4על העסק חלים החוק למניעת מפגעים והתקנות מכוחו,
והוראותיהם מהוות תנאים ברשיון זה .תשומת לבך מופנת
במיוחדבתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש),התשנ"ג(.1992-
תקנות).

כללי 
רחיצתמכוניותממוכנת 
.1על העסק לעמוד בדרישות של תקנות  המים (כללים לרחיצת

8.6ג

רחיצתם

רכב ולשטיפתמשטחים מרוצפים במים),תשס"א 200
.2בעלהעסקיגישלרשותמסמךמידעסביבתיתעלהעסק– 
מפרט טכנית ותוכנית סניטרית עדכנית ,לרבות התייחסות
לנתוניםהבאים :
 .3קווי הולכת שפכים ,תשטיפים ונגר עילי מזוהם ,כולל פתחי
ניקוז,מתקניטיפולבשפכיםונקודותחיבורלביובהעירוני .



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

.4מפרטטכנישלמערכתמחזורמים,מפרידשמן/דלקממים
ויעדהפינוי .
.5בעלהעסקיתקיןמערכתלמיחזורשפכים. 
 .2משטחי רחיצת המכוניות יהיו מקורים וינוקזו אל מערכת
מיחזורהשפכים .
.3השפכים ינוקזו אל מערכת מיחזור השפכים,יטופלו בה ויוחזרו
לתהליךהשטיפה .
 .4משטחי רחיצת המכוניות ,לפני מתקן לטיפול בשפכים ,יצופו
באספלט,בבטוןאובחומראחראטוםלחלחולנוזלים .
 .5כל שטח העסק  ,למעט משטחי רחיצת המכוניות ,ינוקז
למערכת הניקוז הציבורית או אל מחוץ לשטח העסק ,כך שימנע
מגעביןמיהנגרלביןהשפכים .
 .6פעולות רחיצת המכוניות יבוצעו על גבי משטחי רחיצת
המכוניותבלבד. 
 .7אין לחבר את מיתקן הרחיצה ישירות אל מערכת הביוב
הציבורית .
 .8בעל העסק ימנע גלישת שפכים מהעסק לקרקע או לרשות
הציבור ,לרבות באמצעות התאמת קצב רחיצת המכוניות ליכולת
הקליטהשלמערכתמיחזורהשפכים .
 .8במקרה שהעסק מצוי בסמיכות לתחנת דלק או לעסק אחר
שיש בו מפריד דלק  -מים ,ינקוט בעל העסק את כל האמצעים

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

למניעתהזרמתהשפכיםאלמפרידהדלק-מים .
עסקהמבצעשטיפתמנועים 
.1בעלהעסקיתקיןמפרידשמן .
 .2השפכים המתקבלים מפעולות שטיפת המנועים יופרדו מכלל
שפכיהעסקויטופלובמפרידהשמן .
 .3שפכים המכילים דטרגנטים מניקוי גוף הרכב לא יוזרמו אל
מפרידהשמן .
.4קבלותהמעידותעלהפינויכלסוגיפסולת,יישמרו בעסקויוצגו
עלפידרישתנותןהאישור. 

 .5על העסק חלים החוק מניעת מפגעים ,התשכ"א –
(1961החוק) והתקנות מכוחו ,בתקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג(.1992-תקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתי סביר) ,התש"ן (.1990תקנות) והוראותיהם מהוות תנאים
ברשיון זה .תשומת לבך מופנית במיוחד לתקנות למניעת רעש
ותקנותלמניעתרעשבלתיסביר.
התקנתאבזריםבהם,
8.6ד



לרבותמערכותקול
ואזעקה


8.6ו

ייצורם,שיפוצם

 .1על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש ,שפכים,
פסולתוכו' ).



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי


 .2על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה (אתר
המשרדלהגנתהסביבה)
חניוןמקורהאותת-
8.6ז

קרקעי,ששטחומעל500
מ"ר

על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה (אתר



המשרדלהגנתהסביבה)

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

8.7א

מכירתם,אחסונם

8.7ב

פירוקםמהרכב



על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').




 .1על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן , רעש,שפכים,
פסולתוכו' ).

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .(אתר
המשרדלהגנתהסביבה)
 8.8כלי שיט
8.8א

השכרתם,אחסונם





מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').

8.8ג

מעגנה

8.8ד

ייצורם,תיקונם,שיפוצם

עלבעלהעסקחלההאחריותהבלעדיתלמניעתמפגעים
סביבתיים(כגון,זיהוםאווירכוללריחותועשן,רעש,שפכים,
פסולתוכו').




 .1על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן , רעש,שפכים,
פסולתוכו' ).

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .(אתר
המשרדלהגנתהסביבה)
מוסך-מקוםלתיקוןואחזקתכלירכב,צמ"הוחלקיהם,לרבותמוסךשלעסקשאינוטעוןרישוי


8.9א

מכונאותכללית,פחחות

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .

וצביעה(לרבותכלירכב

 .2על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה (אתר

המונעיםבגז)

8.9ב

חשמלאות



המשרדלהגנתהסביבה) 



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי




.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
 .2על העסק לעמוד בדרישות של חוק סילוק ומחזור צמיגים,
8.9ד

תיקוןתקרים

8.9ו

טיפולאחרברכב

התשס"ח,2008-(להלן":חוקסילוקומחזורצמיגים"), 
החוקמניעתמפגעים,התשכ"א– (1961החוק) והתקנותמכוחו,
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש),התשנ"ג 1992-(התקנות)
ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן (.1990
התקנות)

8.11



רכבל

 .1על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,

8.12

מרכז תחזוקה לרכבות

פסולתוכו' ).

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

קבוצה  - 9שרותי שמירה ואבטחה ,נשק ותחמושת

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

 9.1כלי נשק ותחמושת
מכירתם,תיקונם,אחסונם
9.1א

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 

(אחסון20כליירייה

.2העסקימצאבמבנהסגורויכלולאמצעיםלהפחתרעש,

ומעלהאואחסנת

לרמותהנדרשותבתקנותלמניעתמפגעים(מניעתרעש),

100,000כדוריםומעלה)

התשנ"ג1992-(התקנות)ותקנותלמניעתמפגעים(רעשבלתי
סביר),התש"ן(.1990התקנות).

.1העסקימצאבמבנהסגורויכלולאמצעיםלהפחתרעש,
לרמותהנדרשותתקנותלמניעתרעשותקנותלמניעתרעשבלתי
סביר .

9.1ב

מטווחירי

9.1ג

ייצורם

.2בעלהעסקמחויבבכלעתבמידתהצורךלבצעבדיקותמפלסי
הרעשבסביבתהאתרעלידייועץאקוסטימוסמך ולנקוט
באמצעים הנדרשים להפחתת הרעש.
.3הראשותרשאיתלדרושהתקנתאמצעיםלהפחתרעש,לרמות
הנדרשותבחוק,בהתאםלממצאיהדוחהטכני.

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2העסקימצאבמבנהסגורויכלול אמצעיםלהפחתרעש,לרמות
הנדרשות בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג-
 1992(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר),
התש"ן(.1990התקנות) .


מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

 .3עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)
9.4



שרותישמירהאואיתור-
מוקדבקרהאלקטרוני

קבוצה  - 10תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
 .2כלפעילותהיצורוהאריזהשלהעסקתתבצעבשטחהעסק
בתוךמבנהמקורה .
.3עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .
10.1

אבניחן,יהלומים-

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

ליטושם,עיבודם

טיפולבשפכים,אלמתקןטיפולבשפכיםהמאושרעלפיכלדין. 
 .5על העסק חלים החוק למניעת מפגעים והתקנות מכוחו,
והוראותיהם מהווים תנאים ברשיון זה .תשומת לבך מופנית
במיוחד בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג1992-
(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן
(.1990התקנות) .

 

10.2



.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

אבנים,מחצבים,מינרלים .2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .(אתר
-חציבה,כרייה,גריסה

המשרדלהגנתהסביבה)



(לרבותמגרסהניידת),
עיבודושינועפנימי



 .1עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
ביתדפוס,למעטהדפסה המשרדלהגנתהסביבה)
10.3



עלניירבאמצעותצילום,
שכפולאוהעתקה

 .2על העסק חלים החוק מניעת מפגעים ,התשכ"א – (1961החוק)
והתקנות מכוחו ,בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) ,התשנ"ג-
(.1992תקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) ,התש"ן
(.1990תקנות)

 10.4טקסטיל ,דברי הלבשה



.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
10.4א

ייצור,צביעה,אשפרה,
הדפסה

המשרדלהגנתהסביבה)



 .3עלהעסקחליםהחוקלמניעתמפגעים ,תשכ"א 1961-(החוק)
והתקנותמכוחו ,והוראותיהם  ,בתקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות) .

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

10.4ב

גזירה,תפירה

10.5

דברי הנעלה-ייצורם





.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .(אתר
המשרדלהגנתהסביבה)



 10.6דשנים
.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 



 .2על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
10.6א

ייצורם,עיבודם,אריזתם

10.6ב

אחסונם

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו' ).
 .3עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

 


.1כל פעילות היצור והאריזה של  העסק  תתבצע בשטח העסק
בתוךמבנהמקורה .
 .2בכניסה לבית העסק יוצב שלט עם שם העסק ,שם של בעל
העסק/בעלמקום,טלפוןניידלמקראחרום.
 .3על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו' ).



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

.4עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

 

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



.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
הכנתם,ייצורם,עיבודם,
10.7א

 .2על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים

למעטהכנה,ייצורועיבוד סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
שלבלוקים,אבןושיש
פסולתוכו' ).

.3עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)




10.7ב

אחסונם,מכירתם,למעט
אולםתצוגהבלבדשאיןבו
מלאי


עלבעלהעסקחלההאחריותהבלעדיתלמניעתמפגעים
סביבתיים(כגון,זיהוםאווירכוללריחותועשן,רעש,שפכים,
פסולתוכו').
.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 

10.7ג 

הכנתם,ייצורם,עיבודם

 .2כלפעילותהיצורוהאריזהשלהעסקתתבצעבשטחהעסק

שלבלוקים,אבןושיש 

בתוךמבנהסגור .
 .3  על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו' ).
.4עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

 

 10.8חומרי חיטוי או ניקוי 



.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
 .2על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
10.8א

ייצורם,עיבודם,אריזתם

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו' ).

.3עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

 


.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
10.8ב

אחסונםשלאלצורך
מכירהבמקום

 .2על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו' ).

.3עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .מפרט



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
אחיד)




א.בעלהעסקיגישפרשהטכניתעלהעסקכמפורטלהלן :


חומריהגלםבהםמשתמשיםבתהליכיהייצור-סוג
וכמות,כוללשימושבמים,דלקים,גז,דבקים,צבעים
וכימיקלים. 



אחסנתדלקים-כמויותבכלמיכל,אחסנהעיליתאו
תתקרקעיתואמצעיםלמניעתובקרתדליפות.

חומר גלם ,מוצר ,מכשיר

10.9



הליכיהייצורופעילויותנוספות(אחסנה,אריזה,

או חלקיושאינם טעוני

שטיפה,צביעה,פירוק,תיקון)המתבצעיםבשטח

רישוי לפי פרט אחר

העסק,כוללתשתיותומתקנים(במללובתרשים).

בתוספת זו-ייצורו,



עיבודו,צביעתו,הרכבתו,
ציפויו,השחזתו,הדפסה
עליו,תיקונו

תשתיותלאחסוןחומריםמסוכנים,סוגוכמותפסולת
מסוכנתהנוצרתבעסק, 

איסוףויעדיפינוי.


מקורותפליטתמזהמיםלסביבה-שפכים,זיהום
אוויר,רעש,ריח,פסולתוחומריםמסוכנים.



מתקניטיפולובקרהלמניעתפליטתשפכיםומזהמי
אווירלסביבה (כוללחישוביעילות).



חישובתיאורטיאומדידותשלריכוזימזהמים(שפכים,
גזיםוחלקיקים,

מפלסירעש)הנפלטיםמשטחהעסק.


נוהליתחזוקהשלאמצעיםלמניעתפליטתמזהמים
לסביבה.

מספר

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

פריט



סוגוכמותפסולתמוצקההנוצרתבעסק-כוללאיסוף
ויעדיפינוי.



תוכניתסניטריתשלהעסק .



מפהמצביתשכוללת:


החלוקההפנימיתשלהקרקעשבהמצויהעסקושימושיכלחלק .
מתקניםלאחסנתחומריםמסוכנים,כימיקלים,דלקים,צבעים,מוצרים.
 .3 על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').
 01.01חומרים מסוכנים ,כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג( 1993-החוק) ,2לרבות
חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים
10.10

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 

א

 .2על העסק לעמוד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה(.אתר
ייצורם,עיבודם,אריזתם,
מחזורם



המשרדלהגנתהסביבה)



.3עלהעסקלעמודחוקהחומריםהמסוכנים,תשנ"ג1993-
(החוק)



 .4על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים

--------

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,

 2ס"ח התשנ"ג ,עמ' .28



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
פסולתוכו' ).

10.10
ב

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



10.10ג 
 .2על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים

10.10
ד

סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר

10.10
ה

המשרדלהגנתהסביבה)
טיפולבאריזותמשומשות



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

 .4על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').

10.10
ו

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
טיפולבפסולת

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)



.3עלהעסקלעמודבחוקהחומריםהמסוכנים,תשנ"ג1993-

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי
(החוק)

 .4על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
10.10

תחנתמעברלפסולת
חומריםמסוכנים 

ז

המשרדלהגנתהסביבה)



 .3על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים ,תשנ"ג-
(.1993החוק) .
 .4על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').

 10.11חומרי נפץ,כהגדרתםבחוקחמרינפץ,התשי"ד(31954-החוק),מוצריםהמכיליםחומרינפץ,
זיקוקיןדי-נור 
10.11
א


ייצורם,עיבודם,פיתוחם
.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 

 3ס"ח התשי"ד ,עמ' .64



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)



.3עלהעסקלעמודחוקהחומריםהמסוכנים,תשנ"ג1993-
(החוק) 
 .4על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
10.11

מכירתם,אחסונם,

ב

אריזתם

 .2 על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים ,תשנ"ג-
(.1993החוק) .
 .4על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').


10.11
ג

שינועם,הובלתם,איסופם

על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').

10.11
ד


מחזורם,הנצלתם
.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .(אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 
 .3על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים ,תשנ"ג-
(.1993החוק) .
 .4על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
10.11

השמדתם,אתר

ה

להשמדתם

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 
 .3על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים ,תשנ"ג-
(.1993החוק)

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .

10.11
ו

בחינתם,אתרלבחינתם

.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 
 .3על העסק לעמוד בחוק החומרים המסוכנים ,תשנ"ג-
(.1993החוק)



מספר
פריט
10.13

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי



מרפדייה

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

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
10.14

ייצורם,עיבודם,יציקתם,

א

ציפויים,ניקויים,צביעתם

10.14

פחחות,למעטפחחות

ב

רכב

 2על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו' ).

.3עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2עלהעסקחליםהחוקלמניעתמפגעים ,תשכ"א 1961-(החוק)
והתקנותמכוחו ,והוראותיהם  ,בתקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות) .

 .3פסולת הנוצרת בתחומי העסק תאוחסן במכלי אצירה ותופנה
לאתרסילוקפסולתהמאושרעלפיכלדין. 
.4קבלותהמעידותעלהפינויכלסוגיפסולת,יישמרו בעסקויוצגו



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

על פי דרישת נותן האישור או נציג היחידה האזורית לאיכות
הסביבהבשרון.
.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .
.2העסקשעוסקבצביעה,יבצעאתתהליך הצביעהבחדרסגור
שבוקיימתמערכתיניקהוטיפולבפליטותלאווירכךשבעלהעסק
יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו .
בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול ,בכל עת בה
10.14
ג

מסגריה

מתבצעתפעולתצביעה .
 .3על העסק חלים החוק למניעת מפגעים ,תשכ"א 1961-(החוק)
והתקנותמכוחו,והוראותיהם ,בתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש),
התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר),
התש"ן(.1990התקנות) .

 .4עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .
10.14
ד

ייצורשלטים

.2העסקשעוסקבצביעה,יבצעאתתהליך הצביעהבחדרסגור
שבוקיימתמערכתיניקה וטיפולבפליטותלאווירכךשבעלהעסק
יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו .
בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול ,בכל עת בה
מתבצעתפעולתצביעה .

מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

 .3עלהעסקחליםהחוקלמניעתמפגעים ,תשכ"א 1961-(החוק)
והתקנותמכוחו ,והוראותיהם  ,בתקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות) .

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .
10.14
ה

אחסונם,מיונםסחרבהם

 .2על העסק חלים החוק מניעת מפגעים ,התשכ"א –
(1961החוק)והתקנות מכוחו  ,תקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש
בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות)

10.14
ו

הרכבתם

.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .
.2עלהעסקחליםהחוקמניעתמפגעים,התשכ"א–(1961החוק)

10.14
ז 

גריטתם 

והתקנותמכוחו,תקנותלמניעתמפגעים(מניעתרעש),התשנ"ג-
 1992(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר),
התש"ן(.1990התקנות) 
.3עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה .(אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

 10.16עץ ומוצריו
עיבוד,ייצור,צביעה,
ציפוי,חיסוםוחיטוי 
10.16
א








1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .
 .2על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו'). 

.3עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)




.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה .
.2העסק שעוסק בצביעה ,יבצע את תהליך הצביעה בחדר סגור
שבוקיימתמערכתיניקהוטיפולבפליטותלאווירכךשבעלהעסק
יעמוד בכל ערכי הפליטה הנדרשים בחוק אוויר נקי ותקנותיו .
10.16
ב 

ייצוררהיטים 

בעל העסק יפעיל את מערכת היניקה והטיפול ,בכל עת בה
מתבצעתפעולתצביעה .
.3עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה) 
 .4על העסק חלים החוק מניעת מפגעים ,התשכ"א –
(1961החוק)והתקנות מכוחו  ,תקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג 1992-(התקנות) ותקנות למניעת מפגעים (רעש



מספר
פריט

דרישות

מדיניות

היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון

רשות הרישוי

תיאור העסק טעון הרישוי

בלתיסביר),התש"ן(.1990התקנות) 

10.16
ג

אחסונוומכירתו



על בעל העסק חלה האחריות הבלעדית למניעת מפגעים
סביבתיים (כגון ,זיהום אוויר כולל ריחות ועשן ,רעש,שפכים,
פסולתוכו').

10.20


פלסטיקומוצריו:ייצור,
עיבוד,מחזור



.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)

 10.21




ניירומוצריו-ייצור 



.1העסקיוקםויפעלאךורקבאזורתעשיה. 
.2עלהעסקלעמודבתנאיםשלהמשרדלהגנתהסביבה( .אתר
המשרדלהגנתהסביבה)




קישורים
קישור 1



מסעדות/בתיאוכל,עסקימזון-דרישותסביבתיותוהנחיותעיקריותמקדמיות,
לקבלתרישיוןעסק,לענייןאיכות אווירורעש(עדכון )2017

א .הגדרות:
ארובה  :תעלה או צינור שדרכו מסולק אוויר לסביבה .עובי הדופן של הארובה יהיה לפחות 2
מ"מ על מנתלמנוע רעידות ורעש.חומרי הקונסטרוקציה של הארובה ,אחזקה ותפעולה יעמדו
בין השאר גםבדרישות של כיבוי אש. 
מנדף :מתקן )קולט אדים) ממוקם מעל כל נקודת בישול לרבות אפיה ,צליה ,טיגון וכיוצא בזה
ומחובר למפוחשאיבה השואב את האוויר. המנדף יותקן כ –1מטר מעל נקודת הבישול.מידות
המנדף יהיו לפחות כ - 20ס"מ מעבר לכל צד של נקודת הבישול .בתוך המנדף בצמוד לתקרה
שלו יותקנומסננים עוצרי טיפות שמן. 
חומרי הקונסטרוקציה של המנדף יעמדו בכל התקנים הרלוונטיים לנושא מניעת שריפות וכיבוי
אש.מהירותהזרימה של האוויר בתוך המנדף תהיה לפחות  0.5מ'לשנייה. 
מנדפים המצוידים בדיזות בשולי המנדף ,כגון מנדפים ,HALTON(שבאמצעות הדיזות נשאב
אויר לתוך המנדף לעידוד הקליטה של האדים) ,יהיו בעלי מהירות זרימה מינימלית בכניסה
למנדף של 0.35מטר לשנייה.
מסנן מיקרוני  : 40%מסנן העשוי מנייר המבוסס על לכידת חלקיקים תוך פגיעה מכנית של
החלקיקים על שטחהמסנן לקליטה של כ–40% מהחלקיקים וטיפות שמן. המסננים אינם
רחיצים ומסולקים בגמר השימוש.
מסנן מיקרוני : 60%מסנן העשוי מנייר המבוסס על לכידת חלקיקים תוך פגיעה מכאנית של
החלקיקים על שטחהמסנן לקליטה של כ-60%מהחלקיקים וטיפות שמן.המסננים אינם רחיצים
ומסולקים בגמר השימוש.
מסנן עוצר שומן :מסננים לקליטת טיפות שמן שבדרך כלל מורכבים מרשת מתכת וניתן לרחצם
לשימוש רבפעמי .
מסנן שקים  :מסנן המבוסס על לכידת חלקיקים תוך פגיעה מכנית של החלקיקים על שטח
המסנן שבדרך כללמיוצר מבד לסינון של חלקיקים בין במצב מוצקים ובין במצב רסיסים. יעילות

המסנן תהיה ברמה של  EUROVENT EU-8(יעילות סינון.)90%-95% המסנן אינו ניתן
לרחיצה אלא מסולק בגמר השימוש .
מסנן פחם פעיל :מסנן המבוסס על ספיגה של חומרים אורגניים בפאזה הגזית על שטח הפנים
של גרעיני פחםפעיל. משקל הפחם הפעיל המינימלי הנדרש לטיפול באדי בישולים הוא 17.5
ק"ג ל-1000מק"ש של אוויר מטופל לכל הפחות .
מפוח :מתקן המיועד לשנע אוויר באמצעות כנפיים המסתובבות ודוחפות את האוויר על ידי
פגיעה מכאנית. עלהמתקן לעמוד בדרישות של כיבוי אש .ספיקת המפוח תאפשר עמידה
בקריטריונים שלמהירות זרימההמפורטים למעלהבהגדרתמנדף.
משקע אלקטרוסטטי :מסנן המבוסס על טעינה וקליטה אלקטרוסטטית של חלקיקי מזהמי אוויר
בין במצבמוצקים ובין במצב רסיסים.
על המתקן להכיל בתוכו פלטות לקליטת חלקיקים בעלי שטח כולל של לפחות5.7מ"רל-1000
מק"שאווירמטופל.
יעילות המשקעתהיה ברמה של תקן EU-9 EUROVENT(95%-98%יעילותסינון).המשקע
יצויד במדף בתחתית המתקן לניקוז שמן ,שניתן לשליפה לצורך סילוק של השמן וניקוי. 
במקרים שבהם ייקבע, שכמות העשן שייפלטמפעילות הבישולים שבעסק תהיה גדולה במיוחד,
יותקן משקע אלקטרוסטטי,בעל שני שלבי סינון אויותר,כגון משקע מסוג  DOUBLE PASS
בעל שני שלבי סינון.שטח הקליטה של חלקיקים ועשן במשקע מסוגזה יהיה11.4מ"ר ל-1000
מק"ש אוויר מטופל .
תעלות אוורור :מסלול העשוי מפח המאפשר שאיבה של אויר מנקודה לנקודה. עובי דופן
התעלות יהיהלפחות  2מ"מ על מנת למנוע רעש ורעידות. חומרי הקונסטרוקציה שלהן יעמדו
בדרישות כיבוי אש .

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

 .1יש להתקין אמצעים למניעת פליטות עשן וריחות במסעדות ובבתי אוכל עפ"י ההנחיות
המוצגותבמסמךזה .
.2בעלהעסקיגישלרשותהרישוי"מפרטטכני"(דוגמתהטפסיםלמילויבהמשך).
על-פי הצורך ,בעל העסק יגיש מסמכים ותרשימים נוספים של האמצעים למניעת זיהום אויר
שיותקנובשטח. 
.3שטחנדרשבעסקלהצבתמתקןלטיהוראויר :
בכל מסעדה או בית אוכל חדש  יש להעדיף הצבת מערכת הסינון בתוך מבנה (כותלי) העסק
עצמו.לצורךכך,ישלהקצותמקוםלהצבתמערכתסינוןהאוויר,בהתאםלשטחשלהמנדפים,
לפיהטבלהשלהלן :
טבלהמס':1שטחמינימאלינדרשלהצבתמתקניטיהוראווירבמסעדות/בתיאוכל 

סה"כ שטח חתך של מנדפים
מ"ר

מידות החלל להצבת מתקן טיהור (מטר)
אורך

גובה

רוחב

עד1.4

3.0

0.65

1.4

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

מעל5.6

ישלהתייעץעםהיחידההאזוריתלאיכותהסביבהבשרון

הערות :



רוחבהחללכולללפחות65ס"מרווחע"מלאפשרתחזוקתהמתקןמהצד.במידה
והתחזוקהתתבצעמלמעלה,ישלהוסיף65ס"מלגבהיםהמופיעיםבטבלהולהוריד65
ס"ממהרחבים .
האורךכוללמקוםלהתקנתמפוחבתוךהעסק.

המיקוםהמתוכנןבעסקלהצבתהמתקן,יסומןבתכניותהמטבחאוהעסקהמוגשותבשלברישוי
העסק,ראהסעיפים3ו-4ב -תקנותרישויעסקים(תנאיתברואהנאותיםלבתיאוכל)התשמ"ג,
1983 .
המידותהמופיעותבטבלההנ"להינןמינימאליותלצורךתכנון. 
על מגיש הבקשה לקחת בחשבון ,שמידות המתקן שיותקן בפועל עלולות להשתנות מהערכים
הנ"ל .

לידיעת בעלי העסקים :
בבניינים חדשים שבהם מתוכננת קומה מסחרית ,הרשות המקומית דורשת כבר בשלב תכנון
הבנייןלהקצותשטחלפיראוורורלכלאורךהבנייןמהקומההמסחריתעדלגג. 
פיר האוורור יתוכנןכךשיאפשר התקנתתעלות לסילוקלסביבה מעל גובה הגג שלאדים ועשן
מבישולים ממסעדות ובתי אוכל .דרישה זאת תקפה ,אפילו אם בשלב היתר הבנייה לא צפוי
שיוקמומסעדות/בתיאוכלבקומההמסחרית. 
שטחהחתךשלפירהאוורוריהיהלפחות 0.5מ"רלכלחנותהמתוכננתבקומההמסחריתשל
הבניין .יש לדאוג לגישה פיזית של כל חנות לפיר האוורור על מנת לאפשר חיבור של מערכות
הסינוןלארובהמעלגגהבנייןדרךתעלותבפירהבניין. 

 .4להלן המתקנים הבסיסיים הנדרשים למערכת הנידוף במטבח (ראה תרשים מס'  1וטבלת
סיווגמתקניהטיפולע"פסוגביתהאוכל,בהמשך)והנחיותלגביהתקנתםותחזוקתם: 
 4.1התקנתמנדףאומספרמנדפיםלקליטתאדים,גזים,ריחות,חלקיקים,עשןוכו',מעללכל
מתקן לבישול ,טיגון ,צלייה ,אפיה וכדומה .גובהו המכסימלי של המנדף מעל למתקן הבישול,
אפיה,טיגון,צלייהוכו'יהיה 1מ'לכלהיותר.המנדףיכלולבתוכועוצרטיפות(פלטותנשלפות
לצורךשטיפהוניקוי) .
 4.2חיבורהמנדףלמערכתטיהורוסינוןאויר(ביתמסננים)הכוללת: 
4.2.1

מסנניםמיקרוניםראשונייםומשנייםבעלייעילותמינימאליתשל40%ו-.60%

4.2.2

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

4.2.3

במידהוקיימתצלייתבשראודגיםאוטיגוןוהקפצותבסגנוןתאילנדיסיני,אוהכנתמזון
כל שהוא הגורם לעשן וכיוצא בזה ,יש להתקין משקע אלקטרוסטאטי אחד או יותר
במקוםמסנןהשקים.במקרהזהיידרששטחהתקנהנוסףמהמצויןבטבלהמס'1לעיל.
משקע אלקטרוסטאטי יכיל בתוכו לפחות  5.7מ"ר שטח קליטה לכל  1,000מק"ש של
אוירמטופל,העומדבתקןסינוןEU-9 EUROVENT.

4.2.4





מסנן פחם פעיל ,עםלפחות 17.5ק"ג פחם ל - 1,000מק"ששל אויר מטופל .המתקן
יצוידבדלתותציריותעםידיותפתיחהע"מלאפשרגישהנוחהלבדיקהותחזוקהנוחה
שלהמסננים.

4.2.5

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

4.2.6

מפוחיניקהשקט(העומדבתקנותלמניעתרעש)אחריהמסנניםהממוקםכעדיפות
ראשונהבתוךהעסק. 
במידהוהמפוחימוקםמחוץלכותליהעסק(הדברמחייבהיתרבניהכחוק!),ישלדאוג
לפתרוןאקוסטילמניעתרעשמהמפוח(תאאקוסטי+בולמיזעזועים+משתיקקול
ביציאתהאוויר).ראהתרשיםמס' .2

4.2.7

ישלנקוטבאמצעיםלהפחתתרעש,כגוןעטיפתהתעלהביןהמפוחלפתחיציאתהאוויר

החוצהוהתקנתמשתיקקולבפתחיציאתהאוויר.
4.2.8

מהירותזרימתהאווירביניקתהמנדףלאתפחתמ-0.5-1מ'/שנייה(בהתאםלסוג
הפעילותותוצריהפליטה) .

4.2.9

התקנתארובהלהוצאתהאווירלאחרהסינוןוהטיפולהמוקדםבגובהשל2מטרלפחות
מעלגגהבניין.ייתכןשתידרשארובהגבוההיותרעלפיהצורך .

 4.2.10במידהוקיימתארובה(שהוצאלההיתרבניהכחוק),ישלהשאירהולחבראתמערכת
הסינוןאליה.מודגשבזאתשהקמתארובהחדשהטעונההוצאתהיתרבניהכחוק,ראה
סעיפים 27ו 28-ב -תקנותרישויעסקים(תנאיתברואהנאותיםלבתיאוכל)התשמ"ג,
1983
 4.2.11בעתהתקנתמערכתהסינוןיסומנוהמתקניםבמדבקותעליהםירשם תאריךההתקנה,
כמוכן,כלהחלפתמסנניםתקופתיתתירשםע"גאותןמדבקות .

 4.2.12התחייבותלתחזוקהשוטפתשלהמערכתעלסמךחוזהעםהחברההמתחזקת.כמוכן,
ישלשמורבמשךשנתייםלפחותאתהאישורים/קבלותעלביצועהתחזוקהוהחלפת
מסננים .
 4.2.13חל איסור על הוצאת אוויר לא מטופל מהמטבח  .וונטות ,במידה ויותקנו ,ישמשו אך
ורק להכנסת אויר למטבח .
 4.2.14דלתות וחלונות המטבח יהיו סגורים דרך קבע בזמן העבודה והבישול .

 
תרשים מס'  1




תרשים מס' 2












סיווג מתקני הטיפול על פי סוג בית האוכל
להלןמתקניהטיפולשישלהתקינםעלפיסוגביתהאוכל 
סיווג בית האוכל ע"פ
פעילות

מתקנים ואמצעי טיפול בגזי הפליטה המומלצים בהתקנה



ארובה



 ככלל,לאיופעלובתיאוכלללאארובה.
 בבתיאוכלקיימים,במידהוהעסקהתקיןאתכל המתקניםהמופרטים
להלן,לרבותהאמצעיםהמשלימים,ולאקיימותתלונותמוכחותלגבי
פעילותו,יהיהרשאיהעסקלפעולגםכאשרהארובהשברשותואינה
עומדתבהגדרות.
מנדף ומסננים 


צלייתבשרבצורותיו
השונות,ובכללזהעל
גחלים,גז,חשמל,
פלטותשונות,בווקוכד' 








מנדף–רצויעםקירותצד.
מסנןעוצרטיפותלפניהמסנניםהמיקרוניים.
מסנןמיקרוני.35%-40%
מסנןמיקרוני.60%
מסנןשקים.85%-90%
משקעאלקטרוסטטי–1לפחות.
בבתי אוכל בהם קיימת פעילות אינטנסיבית של צליית בשר וטיגון
בשמןעמוק ,ישלהוסיףמשקעיםאלקטרוסטטיםנוספיםבטור ,עלפי
הצורך .

 מסנןטובלרון(אובעדיפותשניהמסנןשקים)85%-90%
 מסנןפחםפעיל.
הערה:רצוי–הכנהלמשקע/יםאלקטרוסטטי\יםנוסף\יםבמידתהצורך .

אמצעים משלימים 
רצוילהשליםאתאמצעיהטיפולהמפורטיםלעילגםבמתקניםהבאים :
 יחידתuvבמנדף-בתוספתלמתקניםהנ"ל(ולאכתחליף)
 ממיר קטליטי בבתי אוכל בהם קיימת צליית המבורגרים באמצעות
תנור ברוילר (תנור המכיל מסוע ופליטת חום גבוהה).התקנת ממיר
קטליטיפוטרתאתחיובהתקנתמשקעאלקטרוסטטי .



ארובה 



 ככלל,לאיופעלובתיאוכלללאארובה.
 בבתיאוכלקיימים,במידהוהעסקהתקיןאתכלהמתקניםהמפורטים
להלן,לרבותהאמצעיםהמשלימים,ולאקיימותתלונותמוכחותלגבי
פעילותו,יהיהרשאיהעסקלפעולגםכאשרהארובהשברשותואינה
עמדתבהגדרות.
מנדף ומתקני טיפול 





 מנדף–רצויעםקירותצד.

 מסנןעוצרטיפותבמנדף.
 מסנןעוצרטיפותלפניהמסנניםהמיקרוניים

 מסנןמיקרוני..35%-40%
 מסנןמיקרוני60%

 משקעאלקטרוסטטי.
 מסנןטובלרון(אובעדיפותשניהמסנןשקים.)85-90%
טיגוןבשמןעמוקוצליה
 מסנןפחםפעיל.
שלירקות,כוללפלאפל,
והכנתשווארמהכפריט התקנת מתקנים משלימים ,בתוספת למתקנים הנ"ל בלבד:
בשריחיד 
 יחידתUVבמנדף
 רצוי-הכנהלמשקעאלקטרוסטטינוסףבמידתהצורך .










ארובה 








ככלל,לאיופעלובתיאוכלללאארובה.
בבתיאוכלקיימים,במידהוהעסקהתקיןאתכלהמתקניםהמפורטים
להלן,לרבותהאמצעיםהמשלימים,ולאקיימותתלונותמוכחותלגבי
פעילותו,יהיהרשאיהעסקלפעולגםכאשרהארובהשברשותואינה
עומדתבהגדרות.



מנדף 








אפייה:פשטידות,
פיצות,לחמיםשונים,וכן
בישולבמים,(הרתחה,
מרקים,קדרותוכד') 

מנדף–רצויעםקירותצד.
מסנןעוצרטיפותבמנדף.
מסנןמיקרוני.35%-40%
מסנןמיקרוני.60%
מסנןשקים85%-90%אומסנןטובלרון.
מסנןפחםפעיל–יותקןרקבמידתדרישתנותןהאישורעבורתהליכי
הכנתאוכלהיוצריםאדיםמועטים.


התקנתמתקניםמשלימים,בתוספתלמתקניםהנ"לבלבד :


 יחידתUVבמנדף .
מנדף ומתקנים 





מנדף–רצויעםקירותצד.
מסנןעוצרטיפותבמנדף.





מזנון–חימוםכריכים
ואוכלמוכן .

במקריםבהםתתקבלנהתלונותמוכחות,ישלהוסיףאתהמתקניםהבאים :




התקנתארובה.
התקנתמסנןפחםפעיל .

מפרט טכני – מערכות לטיפול בזיהום אוויר ורעש בבית אוכל

ימולא ע"י בעל העסק :

שםהעסק________________סוגהעסק_____________טל._______ 

כתובת__________________שםהבעלים/מנהלים________________ 


אפיון פעילויות העסק (יסומן ב*)X - :

בישולטיגוןצלייהאפיהגרילשימושבפחמיםאחר,פרט 


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

בהתאםלדרישותאלו,בדקתיאתהמערכתלטיפולבזיהוםאוויר,והיאעומדתבדרישות .

תיאורשלהמערכתלטיפולבזיהוםאויר:


 1.1מערכתקליטתאדיבישול
מנדפים מעל כל נקודת הבישול:

מנדף 1

מנדף 2

מנדף 3

מנדף 4

כן 

כן 

כן 

כן 

שטחהנידוף(חתךפניהמנדף),מ"ר 









מהירותהאווירהמחושבת,מ/שניה 









ספיקתאוירמחושבתמ"ק/שעה 









מידותחתךתעלות,ס"מ 









מסנניטיפותבמנדף 


 1.2מערכתטיפולבעשןאדיםוריחות

פירוט

סוג מסנן
מסנןעצורשומן 

כן 



מסנןמקדמי(מיקרוני), 40%

כן 



מסנןמקדמי(מיקרוני),60% 

כן 



מסנןשקים, 95%

כן 



משקעאלקטרוסטאטי 

כן 






פחםפעיל 

כן  סה"כשטחפנים,מ"ר__________ 


אחר(פרט) :

סה"כמשקל,ק"ג________ 

מס'פנלים__________________ 
כן 



 1.3מפוחים

ספיקתמפוחלאחרמפלהלחץ,מ"ק/שעה____________ 

דגםיצרן___________________________ 


 1.4ארובה/תעלתפליטה
 
חיבורהמתקןלארובה(קיימת/מתוכננת):כןלא 

האםישהיתרבניהכחוקלארובה:כן/לא 

תיאורהארובהקיימת/מתוכננת:גובה/קוטר/מידות/מיקום:
______________________________________ 


 1.5אמצעיםאקוסטייםלמניעתרעשורעידות

משתיקקולבפליטהשלהמפוח 

כן  עטיפתהארובה 

כן 

תאאקוסטילמפוח 

כן  צפויפנימיבולעקולבתעלות 

כן 

בולמירעידותלמפוח 

כן  התקנתהמפוחבתוךהעסק 

כן 

מחבריםגמישיםלתעלות(שרוולים) 

כן  אמצעיםמיגוןאחרים(פרט):

כן 

__________ 


חתימת בעל מקצוע מוסמך:
שם_________________שםהחברה_______________ 

טל:___________פקס:__________________ 

חתימה וחותמת _______________________

תאריך

______________



ישלצרףשירטוטסכמתישלמכלולרכיביהמערכתתואםלעסקהנדון(כוללמידות)



ישלצרףהסכםתחזוקהושירות,כוללפירוטותדירות.

באחריות הבלעדית של בעל העסק למנוע בעיות רעש ,הפצת
עשן וריחות לסביבה ולשמור על תקינות המערכת בכל הקשור
להפעלה ותחזוקה.


שם:________________שםהעסק:_______________ 

טל:___________פקס:__________________ 


חתימת בעל העסק וחותמת ___________________

תאריך

_______ 

מערכת אינסטלציה בבית אוכל
טופס למילוי על ידי מבקש רישיון העסק
שםהעסק_______________שםהבעלים/מנהלים________________ 

תיאורהעסק____________________________________________________ 

אפיון פעילויות העסק (יסומן ב*)X - :
בישולטיגוןאפיהגריליצוראחר,פרט 
אפיון מערכת אינסטלציה בעסק (יסומן ב*)O -:

-

חיבורלמערכתביובציבוריתיש/אין 

-

הצנרת לסילוק השפכיםשלימה ותקינה ללא נזילה או דליפהכן /לא

-

תמנע אפשרות של זרימה חוזרת של שפכים למערכת מי שתייהכן /לא

-

הותקן מפריד שומןכן /לא

-

נפחהמפרידהשומן___מ"ק

-

מפרידשומןתקין,אטוםללאחיחוללקרקעכן /לא

-

תדירותפינויושטיפה:126/3/פעמיםבשנה

-

פינויתכולתמפרידשומןעייקבלןבעלרישיוןהעסקכן /לא

-

יעדפינוי__________



__________________________________________________ 
תאריךשםותפקידחתימה

קישור 2
מסעדות/בתיאוכל,עסקימזון-דרישותסביבתיותוהנחיותעיקריותמקדמיות,
לקבלתרישיוןעסק,לענייןעסקים המשמיעים מוסיקה(עדכון)2017 
המרחבלהשמעתמוסיקהכוללמערכותההגברההקוליתיהיהבחללפנימישלמבנההעסק
וללאפתחיםכלפיחוץ.במידהוקיימיםפתחיםכלפיחוץ,הםחייביםלהיותסגוריםבאופןקבוע
ובעליכושרבידודאקוסטיגבוה-כוללהתקנתמבואהאקוסטית .
מבקשהרישיוןיכיןאתהדו"חהאקוסטישיכלולגםהתייחסותלרמותהרעשהצפויותמהשמעת
מוסיקהבשימושיהקרקעהקרוביםהרגישיםלרעש,כגוןבתימגורים,מלונות,בתיחולים,בתי
אבותוכיו"ב,בהשוואהלנדרשבתקנותלמניעתמפגעים(רעשבלתיסביר),התש"ן–,1990
לגבישעותהלילה. 
לרשות המקומית יוגש דוח אקוסטי ,הכולל פירוט אמצעים אקוסטיים שיש לנקוט ,כדי לעמוד
בדרישות התקנות והחוק ,וכמו-כן יצורף אישור היועץ האקוסטי של העסק על יישום
האמצעים האקוסטיים בפועל.
הרשותרשאיתלדרושהתקנתאמצעיםלהפחתרעש,לרמותהנדרשותבחוק,בהתאםלממצאי
הדוחהאקוסטי .

הקריטריונים הבסיסיים לעסקים המשמיעים מוסיקה 
 א.דרישהלבצעסידוריםאקוסטייםולהתקיןאמצעיםאקוסטייםלאיטוםולבידוד 
מוחלטשלביתהעסק,כךשלאיישמערעשאלמחוץלכותליהעסק .
ב.להכיןולהגישתכניתודו"חאקוסטימטעםמומחהמוכרע"יהרשותולהוכיחשבוצעובפועלכל
הנחיותיוודרישותיו. 
ג.איסורמוחלטעלהצבתוהפעלתרמקוליםמחוץלכותליהעסקובשטחפתוחתחתכיפת
השמיים(מקוםשאינוסגורמכלצדדיוועבריו) .
ד.התקנתאמצעיםטכנייםומתקניםלהגבלתעוצמותהרעש(כמפורטבהנחיותובמפרטים 
הטכניים) .

ה.התקנתמבואהאקוסטיתבכניסהלעסקרקע"פהמפרטהמאושרעלידיהיחידההאזורית
לאיכותהסביבהוכיבויאש .
ו.לא יאושר בשום מקרה עיסוק של הופעת אומן ,דיסקוטק ,דאנס בר ,וכדומה בבניין מגורים .
מידע מוקדם להקמת מבואה אקוסטית בעסקים המשמיעים מוסיקה
מבואהאקוסטיתתותקןבכלפתחלכניסת/יציאתקהלשלעסקהמשמיעמוסיקה(כמפורט
בהמשך)עלמנתלמנוערעשמוסיקהלסביבהולשכניםבעתכניסת/יציאתאנשים .
המבואהתכלולדלתותעםמחזיריםאוטומטיים,קירותותקרהמחומריםקשיחיםעלמנתליצור
פרוזדורמקשרביןהדלתות.עלבעלהעסקלדאוגכיבזמןכניסת/יציאתאנשיםמהעסק,
הדלתותשלאחתמהכניסות/יציאותלמבואההאקוסטית,תהיהסגורהלחלוטין .
דלתות
רמתהבידודשלכלדלתבמבואהתהיהלפחות25דציבליםעםאיטוםמלאמסביבה .
.1הרוחבהמינימאלינטושלדלת/דלתותהמבואהיהיה110ס"מ .
.2כיווןפתיחתהדלת/הדלתותיהיהלכיווןהיציאהמחוץלעסק .
.3המנגנוניםלפתיחתהדלת/הדלתותיהיומנגנוניבהלה .
קירות ותקרת המבואה
.1הרוחבהמינימאלישלהמבואהיהיה150ס"מ .
.2האורךהמינימאלישלהמבואהיהיה :


לפחות200ס"מלפתחשבומותקנתדלתשל110ס"מ .



לפחות150ס"מלפתחשבומותקנות2דלתותכנףשל55ס"מ .



רמתהבידודשלקירותותקרתהמבואהתהייהלפחות30דציבלים(מסהשטחיתשל
35ק"גלמ"ר)עםעמידותאששללפחותשעה .



בחיבוריהקירותוהתקרהיותקןחומראוטם .



עלהתקרהועלשתיקירותלפחותבמבואהיותקןחומרבולעקולעםעמידותאששל
 V.4.3

*במידהוקיימתבחזיתהעסקדלתבהלהתקניתנוספת,ניתןלבנותאתהמבואההאקוסטית
ללאדלתותבהלה .
*אתהמבואהישלבנותרקבתוךהעסק .
עסקים המשמיעים מוסיקה הנדרשים למבואה אקוסטית :


אולםשמחות/אירועים 



דיסקוטק



כלמקוםלהשמעתמוסיקהו/אוריקודים 



דאנסבר 



הופעתאומן/זמר 



קריוקי



פאב



כלהשמעתמוסיקהבאמצעות D.J



מזנוןלרבותמזנוןמצומצםהכולליםצריכתמשקאותמשכרים



בעסקיםאחרים,כגון:בתיקפה,מסעדות,בתיאוכללסוגיהםהשוניםוכיוצאבזה,

במידהומושמעתבמקוםמוסיקההעלולהלהישמעמחוץלכותליהעסק,ובכפוףלממצאיבדיקה
במקוםשלהיחידהלאיכותהסביבה .

הערה:
רשימתהעסקיםהנ"לוהמפרטהטכנישלהמבואהעשוייםלהתעדכןמעתלעת,ולפיכך 
מומלץמאודלבעלהעסק,לפנותכברבשלבהתכנוןשלהעסקליחידההאזוריתלאיכותהסביבה
לקבלתמידענוסףבנושא .

פרשה טכנית אקוסטית – מערכות השמעת מוסיקה בבית אוכל
ימולא ע"י בעל העסק :
שםהעסק________________סוגהעסק_____________טל._______ 
כתובת__________________שםהבעלים/מנהלים________________ 
האם קיימת במקום השמעת מוסיקה:כןלא 
במידהוהתשובההיאכן,ישלהמשיךולמלאאתהמסמך(פירוטמערכתהשמעתמוסיקה) 
פירוטמערכותהשמעתמוסיקה :
סוג המוסיקה המושמעת בעסק:

ריקודים

רקע

אחר

הופעה

במידה ואחר ,יש לפרט____________________________________ :
האם קיימים בעסק:
אמצעים להשמעת מוסיקה

כמות

רמקולים 

מיקום



מערכתשמע 



מערכתכריזה 



מסךטלויזייה 






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

חתימת בעל העסק:
שם_________________שםהעסק_______________ 
טל:___________פקס:__________________ 
חתימה וחותמת _______________________

תאריך

_______

באחריות הבלעדית של בעל העסק למנוע בעיות רעש ,הפצת
עשן וריחות לסביבה ולשמור על תקינות המערכת בכל הקשור
להפעלה ותחזוקה .
כלשינויתכנוניותפעוליבעסקידרושקבלתאישורמחודששל
היחידההאזוריתלאיכותהסביבה.

