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7.12.2020 
 

 , בעל/ת עסק יקר/ה
 

 שלום רב,        
 
 

הרשות המקומית, כרשות הרישוי, פועלת לקידום ורישוי עסקים, בהתאם לחוק 

 רישוי עסקים.

 חוק הרישוי הוא חוק מורכב, המקבץ אל תהליך הרישוי חוקים שונים. 

בשנים האחרונות התבצעו שתי רפורמות בחוק רישוי עסקים, במטרה לייצר לבעלי 

העסקים ודאות, שקיפות ונגישות, באמצעות פרסום הדרישות מכם, ובמטרה לשפר 

ך מינוף עסקים את תהליך הרישוי עצמו ולהתאים אותו לסוגי עסקים שונים, תו

 באופן שירותם לחוסן ולאיתנות הכלכלית של הרשות.

 לפי חוק רישוי עסקים, רשות הרישוי מפרסמת את דרישותיה מעסקים. 

בהתאם לכך, אחד העיקרים של ביצוע הרפורמה ברשות המקומית מתחיל בגיבוש 

 מדיניות ברישוי עסקים.

פן ברור ופשוט את הדרישות מפרט זה הוכן כדי לאפשר לבעלי העסקים, להבין באו

 המצופות מהם בכל התהליך לקבלת רישיון עסק או לחידושו.

תכני מפרט זה מבוססים על חלקים מהמדריך היישומי להטמעת הרפורמה ברישוי 

 ע"י משרד הפנים ומפעם גליל מערבי. 2014עסקים, שפורסם בינואר 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין.

 
 
 

 ,בכבוד רב                                                                                   
 

 דאהש חלבי                                                                                   
 המועצה המקומיתל "מנכ                                                                           

 דלית אל כרמל                                                                                  
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 מטרות חוק רישוי עסקים ומדיניות הרשות המקומית
 
 

הוא  אחד החוקים  החשובים להבטחת איכות נאותה   1968-תשכ"ח  חוק  רישוי  עסקים .1
של הסביבה  לרבות  מניעת נפגעים  ומטרדים  שאמונים עליו  בנוסף לאחריות הרשות 

המקומית  בין היתר הגופים /המשרדים  )משרד  איכות הסביבה ,משטרת ישראל, משרד 
 התמ"ת ,משרד החקלאות ומשרד הבריאות  (   .

  
 מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים,  ה ברישוי עסקיםהרפורמ

שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל 
המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים 

יצירת מפרט אחיד   :יקרי הרפורמהע .מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים -על
של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני 

האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת 
מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של 

העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות   .משלה השוניםמשרדי המ
הרישוי המקומיות מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים 

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

 
 

ישיון  העסק בא להבטיח  כי ננקטו  כל האמצעים : רמהו  רישיון  לניהול  עסק .2
והסידורים  המתאימים להפעלתו התקינה של העסק  ע"פ מטרות החוק לטובת הציבור  

הרחב.  רק עסק  המוגדר  כטעון  רישוי  בצו רישוי העסקים )עסקים טעוני  רישוי ( 
ים  טעוני רישוי  חייב ברישיון לפתיחתו וניהולו  ורשימה מפורטת  של עסק 1995-התשנ"ה

שצריכים להינתן ולקבל ביחידה  לרישוי  עסקים  במועצה  ולפרסם  רשימה  זו  באתר  
 הרשות  המקומית .

 

 
 קבוצות עסקים  טעוני רישוי : .3

 בריאות רוקחות וקוסמטיקה   -1קבוצה   
 דלק  ואנרגיה -2קבוצה   
 חקלאות ובעלי  חיים- 3קבוצה   
 מזון   -4קבוצה   
 מים  ופסולת  – 5קבוצה   
 מסחר ושונות  -6קבוצה   
 עינוג ציבורי ,נופש וספורט  – 7קבוצה   
 רכב ותעבורה   – 8קבוצה    
 שירותי  שמירה ואבטחה - 9קבוצה    
 תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים - 10קבוצה   
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ואגף   ות החוק זמני ו/או  קבוע  יהיה  בהתאם  להורא  תהליך  קבלת  הרישיון  לעסק .4

במועצה יפעל  עם שאר המחלקות  בהתאם לו  מול גורמי נותני האישור  הרישוי 
(  2019בחוק  רישוי עסקים  )שנכנס לתוקף בחודש ינואר   34לתיקון    בכפוף, הרלוונטיים

והרפורמה החדשה ובעניין  היתר  מזורז על  סמך  תצהיר  מבקש  ההיתר וסרגל הזמנים  
    .לקבלת  אישורים  נדרשים ותשובת הרשות לתיקוני ליקויים  בטרם הנפקת  רישיון

 
 : קיום דיני התכנון והבנייה .5

  רישיון עסק בהתקיים אחד מהתנאים הללוניתן לתת:  
בעסק חריגות קלות )זוטי דברים(, שהתובע של הרשות המקומית נתן דעתו עליהן, וקבע  .א

 כי אין מקום לנהל בגינן הליך לפי חוק התכנון והבנייה בשל היעדר עניין לציבור בניהול
 .הליך פלילי

 או    
 העסק נמצא במבנה ישן, אשר לא נמצא לו היתר בנייה, ותובע של הרשות המקומית קבע  .ב

  .כי לא ניתן, או שאין כל כוונה, לנהל בגין העדר ההיתר הליך לפי חוק התכנון והבנייה

  מבנים קיימים ללא היתר בניה, ידרשו אישורים של קונסטרוקטור על יציבות המבנה
יבור, על מנת לקבל אישור של הוועדה לתכנון ובנייה ושהמבנה אינו מהווה סכנה לצ

 בכפוף לאישור הבקשה ע"י כל גורמי האישור. ,לקבלת רישיון עסק

  זמני לשנה ,כדי לאפשר קבלת  רישיון יינתןלפי שקול דעת מהנדס ועדת תכנון מקומית
 ובתנאים  שלהלן:תכנון  מקומי    בוועדת בקשה לשימוש  חורג  לעסק היתר הגשת

 ת אישרה את הבקשה  לשימוש  חורג.הועדה המקומי   .א
 המבקש. נותרו לקבלת היתר לשימוש  חורג  נושאים טכניים לטיפולו  של .ב
 מתן התחייבות בכתב להשלמת דרישת הועדה .  .ג

 עם מילוי כל התנאים ואישורים של כל גורמי האישור יונפק רישיון זמני עד שנה . 

 קבלת היתר בניהבמהלך השנה הראשונה על העסק לפעול ל. 

  ,כעבור שנה תיבחן, ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה, התקדמות הבקשה להיתר
 הארכת  הרישיון הזמני לשנה נוספת. ותישקל

 
 הוצאת פריטים מחוץ לבית העסק  .6

 על בעל עסק המבקש לפעול באופן  שלהלן : סחורה(  )כסאות, שולחנות שמשיות,    
  .לרישוי עסקיםלקבל את אישור המחלקה  .1
 להשאיר מעבר חופשי לתנועה הולכי רגל ברוחב ו/או במדרכה .2
  .לשמור על ניקיון המקום בו הציב שולחנות וכיסאות וסחורה וסביבתו .3
 לא לקבע שולחנות וכיסאות או מכשול אחר למעקה  או למדרכה . .4
  פעילות העסק.לא לאחסן את השולחנות והכיסאות או הסחורה ברחוב, בתום  .5
 
 

יתווסף ברישיון עסק שיונפק  –פינוי  שיפוץ עסק הצבת מכולה והתקשרות עם קבלן .7
עם קבלן פינוי כדי לפנות  תנאי, כי בכל מקרה של שיפוץ חובה להציב מכולה ולהתקשר

 פסולת לאתר פסולת מורשה.
 

אלה אם  ככלל, לא יינתן רישיון לרוכלות בתחום יישובי המועצה. בכל מקרה, רוכלות .8
 הוחלט אחרת ובתנאים  שיקבע ע"י ועדת רישוי עסקים .

 
 



 

 

 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

קהילה ,יהיו , בתי ספר, אירועים פנימיים, חגים, פסטיבלים ביישוב  אירועים המוניים .9
 אם  הוחלט אחרת ע"י ועדת רישוי עסקים ו/או  ראש הרשות . פטורים מרישיון עסק אלה

 
 :  הסדרת השוק במרכז  הכפר .10

 

  לעיל בכל  הקשור    6בעלי העסקים  בשוק  במרכז  דליה  יפעלו בהתאם לאמור  בסעיף
 להוצאת פריטים מחוץ לעסק  והשארת מעבר  חופשי  להולכי  רגל  .

   תגבור הפיקוח  והאכיפה  על בעלי עסקים  במרכז  הכפר  למניעת  מכשולים  או הפרעה
 להולכי רגל  ותחבורה. 

  ו השיטור  העירוני  ימסרו  דוח  ו/או מזכר מפורט  על בעל עסק  יחידת  הפיקוח  ו/א
ביישוב בכל הקשור  להוצאות פריטים מעסקו  שתועבר  לאגף  רישוי  עסקים  ותשלח  
התראה  לבעל העסק  בטרם נקיטת הליכים  נגדו ו/או ביטול רישיון  בית העסק  ו/או  

 זימון  בעל העסק  לשימוע בוועדת רישוי  עסקים

 
 :  שיתוף פעולה עם  המשטרה .11

ראש  המועצה  המקומית  ו/או מי  שהוסמך מטעמו בכל מחלקה ותפקיד ברשות  המקומית 
יעביר  לפי דרישתו  לטיפולה  המידי  של  משטרת  ישראל ,בהתאם לסמכותה בדין ,בכל 

הנוגע  לניהול שלא כדין של בית  העסק  או שלכאורה נעשית  עבירה  בבית  העסק  לרבות  כל  
ו מכירת דברים  אסורים  לקטינים  ו/או מכירת  נפצים  וזיקוקים  הקשור לאלכוהול ו/א

 מסוכנים .   
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 אנשי קשר ברשות

 
 
 

 זמני קבלת קהל, יחידת קידום ורישוי עסקים:
 
 

 13:00עד  8:30יום ב'  משעה 
 

 14:00עד  8:30יום ג' משעה 
 

 13:00עד  8:30יום ד' משעה 
 
 
 

 נשמח לעמוד לרשותכם גם במייל:
 

 ,רן חסון
 Ran@daliaec.com: מנהל רישוי וקידום עסקים  

 
 הודא חסון, 

 h@daliaec.com-Hoda פקידת רישוי וקידום עסקים: 
 
 
 

 שלוחת הטלפון ביחידה:
 

04-8301900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Ran@daliaec.com
mailto:Hoda-h@daliaec.com
mailto:Hoda-h@daliaec.com
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גורמים נותני אישור  -דרישות ותנאים לרישיון עסק
 )מחוץ לרשות המקומית(

 
 

על כל עסק טעון רישוי חלות בראש וראשונה הדרישות מטעם הגורמים 
הממשלתיים  "נותני האישור" )המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, הרשות 

 ופיתוח הכפר, משרד הבריאות(.הארצית לכבאות והצלה, משרד החקלאות 
 
 
 

 להל"ן קישורים לאתרי האינטרנט הרלוונטיים:
 
 

 המפרטים האחידים: -אתר משרד הפנים/ ממשל זמין
https://www.gov.il/he/Departments/General/specifications 

 
 להגנת הסביבה:המשרד 

https://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx 
 

 משטרת ישראל:
https://www.gov.il/he/departments/israel_police 

 
 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:משרד 

https://www.gov.il/he/departments/molsa 
 

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר:
.aspxhttps://www.moag.gov.il/Pages/HomePage 

 
 משרד הבריאות:

https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health 
 

 הרשות הארצית לכבאות והצלה:
https://www.gov.il/he/Departments/firefighting_and_rescue_israel 

 
 נגישות: -נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים

e_servicehttps://www.gov.il/he/Departments/Topics/accessibl 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gov.il/he/Departments/General/specifications
https://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx
https://www.gov.il/he/departments/israel_police
https://www.gov.il/he/departments/molsa
https://www.moag.gov.il/Pages/HomePage.aspx
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health
https://www.gov.il/he/Departments/firefighting_and_rescue_israel
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/accessible_service
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 דרישות כלליות מעסקים טעוני רישוי -דרישות המפרט הרשותי
 

בפרק זה יוצגו דרישות כלליות מעסקים, דרישות אלה מחייבות את בעל העסק לעמוד בהן ככל 
 שהן רלבנטיות לעסקו.

 באחריותו של בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, ולבחון אלו דרישות רלבנטיות לגבי עסקו
 ולקיימן.

 
 כללי
אין בדרישות המפורטות להלן, לעניין כל פריט עיסוק, כדי לגרוע מחובתו של מבקש    -

הרישיון למלא אחר כלל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לאותו פריט עיסוק, וכל 
 דרישות חוק רלוונטיות אחרות, גם אם תקבענה בהמשך.

 
מקיום דרישות כל דין החל עליו אף  אין באמור במסמך זה כדי לפטור מבקש הרישיון  -

 אם הוראות הדין אינן מפורטות במסמך.

 
, יפעיל את עסקו בהתאם מועצה מקומית דלית אל כרמלבנוסף, מבקש הרישיון בתחומי  -

 לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

 
החוק ויהא צפוי מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על   -

 לעונשים הקבועים בחוק.

 
אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים  -

 מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. 

 
במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים   -

גם   אטליז הנמצא במרכול(, יחולו עליהם –למשל )  2013-)עסקים טעוני רישוי(, התשע''ג
 התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לגבי כל אחד מאותם עיסוקים.

 
על מבקש הרישיון או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות   -

 .היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי

 
שומרת לעצמה את הזכות  המועצהכחי. הדרישות הכלליות הנ"ל, רלבנטיות למפרט הנו -

להוסיף או לגרוע מהדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי 
 העיסוק בצו רישוי עסקים.

 
כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום  -

 פרסומו כדין ויחייב את העסקים.
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 :מערכות מים וביוב .1
 

 :מכשירים למניעת זרימה חוזרת )מז"ח( .1.1
תקנת מכשיר מונע זרימת תקנות בריאות העם )ה" -כל עסק, כהגדרתו בתוספת ל 1.1.1

, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי 1992  -מים חוזרת(, התשנ"ב 
תאגיד מק את המים שלו שתייה )להלן מז"ח(, בקטע הצינור שבו מקבל העס

מבקש הרישיון ישלח למחלקת רישוי עסקים  .המים העירוני, כאמור בתקנות
 ותאגיד המים את אישור התקנה של המז"ח.

ויבצע בדיקה שנתית על  מבקש הרישיון יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת  1.1.2
כהגדרתו בתקנות האמורות )באחריותו המלאה ועל חשבונו  –ידי מתקין מוסמך 

 של מבקש הרישיון( . 
ליקויים, יתקן מבקש הרישיון את הלקויים, מיידית  במידה ונתגלו בבדיקה זו 1.1.3

 ויבצע בדיקה חוזרת למז"ח, על ידי מתקין מוסמך. 
תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך ו/או הבדיקה החוזרת, יועברו  1.1.4

-ובמקביל יישמרו בחזקת מבקש הרישיון ל המיםלמחלקת רישוי עסקים ותאגיד 
 שנים לפחות.  3

 שפכים: .1.2
שפכים תעשייתיים )לא סניטרים( שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת  .1.2.1

הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים 
כללי ב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של המוזרמים למערכת הביו

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

מבקש הרישיון של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של  .1.2.2
 –כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד 

 נדרש לבצע דיגום שפכים.  2014
אצלו על ידי תאגיד  מבקש הרישיון יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו .1.2.3

בכללי תאגידי מים וביוב  המים העירוני, בהתאם לתעריפים שנקבעו
 .2009-)תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב(, תשע"א

ונו שוחת , יתקין על חשב1.1.1ן מבין עסקים, כמפורט בסעיף מבקש הרישיו .1.2.4
דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, 

. במידה וקיימות מספר העירוניאו במקום אחר, כפי שיורה לו תאגיד המים 
הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודות הדיגום על פי דרישת תאגיד   נקודות
 המים.

בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים  .1.2.5
כללי תאגידי מים רכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של למע

 2014 –וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד 
באופן  לתאגיד העירוניבאחריותו המלאה של מבקש הרישיון לדווח על כך  , 

והמשרד להגנת הסביבה, על מנת  מידי, ולפעול בהתאם להנחיות התאגיד 
 להביא לתיקון התקלה.

מפעלים לעיבוד מזון לסוגיו )לרבות חמוצים, בשר, דגים ועופות, חלב  .1.2.6
ומוצריו(, יידרשו להקים מתקן קדם טיפול לטיפול בשפכים על מנת להביאם 

http://www.health.gov.il/legislationlibrary/briut31.pdf
http://www.health.gov.il/legislationlibrary/briut31.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
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.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
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כללי תאגידי מים וביוב )שפכי לערכים הנדרשים בתוספת הראשונה של 
 . 2014 –רכת הביוב(, תשע"ד מפעלים המוזרמים למע

בכל מקרה בו הותקן בעסק מתקן לטיפול בשפכים )לרבות מפריד שומנים(,  .1.2.7
 תוקם ביציאה ממתקן הטיפול בשפכים.שוחת הדיגום 

עסק מסוג בית בד יפריד את זרם "מי העקר" מזרם השפכים התעשייתיים  .1.2.8
תם בנפרד ויטפל בהם על פי חוק ודרישות המשרד יאגור או ,ו/או הסניטריים
 להגנת הסביבה. 

 
 :פינוי אשפה -תברואה .2

 
לית אל כרמל מבקש הרישיון יקיים את כל הדרישות המופיעות בחוק עזר לד .2.1

 .2019 ט)איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הניקיון(, תשע"
מבקש הרישיון יפנה את הפסולת הנוצרת בעסקו למיכלי אשפה ירוקים שירכשו  .2.2

 על ידי מבקש הרישיון.
כמות מיכלי האשפה, נפחם ומיקומם, בהתייחס לכל עסק, ייקבעו על ידי מחלקת  .2.3

בהתאם לגודל העסק, עיסוקו, מיקומו בעיר , במועצהשיפור פני העיר )שפ"ע( 
ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק. הפרטים האמורים יועברו למבקש 

 הרישיון על ידי מחלקת שפ"ע.
השנים הקרובות, עסקים, שיוגדרו על ידי הרשות, כיוצרים כמות גדולה  3במהלך  .2.4

, באמצעות של פסולת, יחויבו לפנות את הפסולת הנוצרת בעסקם, על חשבונם
קבלנים  מאושרים על פי חוק ולאתרים מאושרים על פי חוק או באמצעות 

ושיימסרו למבקש  רשותהכול על פי הנהלים שיקבעו מעת  לעת על ידי ה -הרשות 
 הרישיון. 

מבקש הרישיון המפנה את הפסולת הנוצרת בעסקו באמצעות קבלנים, כאמור  .2.5
ת מסמכי הפינוי המאשרים הטמנת (, ישמור אמועצהאמצעות הב)ולא  2.4בסעיף 

על  –שנים לפחות ויציגן לרשות לבדיקה  3הפסולת באתר מאושר, בעסק, למשך  
 פי דרישה. 

פסולת נייר, זכוכית, ו/או כל זרם אחר שהוא בר מיחזור, יפונו על ידי מבקש  .2.6
הרישיון לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות ואו לאתר מיחזור מאושר על פי 

 חוק.
פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף  .2.7

 המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת  .2.8

 מיחזור שונה מן המפורט בפרק זה, יחולו הוראות הדין.
פסולת קרטונים, יטפל בפסולת זו על פי אחת  תבנוסף, כל עסק שפעילותו מייצר .2.9

 מהאפשרויות הבאות:
יוציא את הקרטונים, משוטחים וקשורים, על פי הנחיות הרשות, בשעות  .2.9.1

 ובמועדים שייקבעו ויפורסמו על ידי הרשות מעת  לעת.
 ישליך את הקרטונים לכלוב ייעודי שהוצב על ידי הרשות. .2.9.2
בהתאם לשיקול דעתה בהסתמך  ,רשותעסקים מסוימים שיוגדרו על ידי ה .2.9.3

על גודל העסק וכמות פסולת הקרטון הנוצרת בו, יחויבו לרכוש ולהפעיל  
מכבש קרטון ויפנו את פסולת הקרטון, על חשבונם, לקבלן  מאושר על פי 
דין. מבקש הרישיון ישמור את מסמכי הפינוי המאשרים הטמנת הפסולת 

על פי  –יגן לרשות לבדיקה שנים לפחות ויצ 3באתר מאושר, בעסק, למשך  
 דרישה. 

 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
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אחרים המיועדים  למכליםחל איסור מוחלט על שפיכת פסולת לכלובי קרטון או  .2.10
 לפסולת ברת מיחזור.

מבקש הרישיון שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים,  .2.11
יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, ויפנה את 

ות לכלי אצירת האשפה או למכולה סגורה, שתידרש על ידי הרשות השקי
 מים, בתדירות של  אחת ליום לפחות .סקים מסוימע

מבקש הרישיון יטאטא וינקה את המדרכה הגובלת בעסקו, יאסוף את האשפה  .2.12
שנמצאה על המדרכה הגובלת בעסק וישמור על המראה והמצב התקין והנקי של 

 עת.לרבות החזית, בכל  -עסקו 

 
 :מפגעי רעש, מטרדי ריח ועשן, זיהום קרקע -איכות הסביבה .3

 
ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי  מבקש הרישיון   3.1

, תקנות למניעת מפגעים 1961-סביר, בהתאם לקבוע בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א
 ,1990-למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן  תקנות -ו 1992 -)מניעת רעש(, התשנ"ג 

 לרבות עדכוניהם, ככל שיהיו מעת לעת.
 

ות בודק רעש עסק שנמצא כגורם אפשרי לרעש בלתי סביר, יבצע על חשבונו, באמצע  3.2
מוסמך, מדידות רעש. במידה ונמצא שהעסק חורג מערכי הסף שבתקנות שלעיל, יגיש 

, תכנית להקטנת עוצמת הרעש למחלקת איכות הסביבה וליחידה לקידום ורישוי עסקים
 .עוצמת הרעש( אוטומטי להקטנת, )יתקין מד שנכתבה על ידי יועץ אקוסטי מוסמך

 
.מבקש הרישיון יישם את המלצות התכנית שלעיל, מיד לאחר שאושרה על ידי  3.3

 .המחלקה לאיכות הסביבה
 

נוהל להגדרת לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב" .מבקש הרישיון  3.4
מבקש הרישיון יפעל , כתוצאה מפעילות עסקו. מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה

 עפ"י נוהל מפגעי ריח בהתאם לכללי הגנת הסביבה העלולים להיגרם מהפעלת עסקו.
 

מחלקה לאיכות ל יגיש מבקש הרישיון,   ריח בלתי סביר, גרימת.במידה ויש חשש ל 3.5
 , תכנית להפחתת הריח.ידה לקידום ורישוי עסקיםהסביבה וליח

 
המחלקה .מבקש הרישיון יישם את ההמלצות שבתכנית, מיד לאחר שאושרו על ידי  3.6

 .לאיכות הסביבה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0710.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0710.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0710.pdf
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 :הוצאת ואחסון סחורה מחוץ לעסק .4
 

 בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר
דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, : בשר עופות,  בשר -הגדרה לצורך פרק זה 

מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים 
 בשר.

מבקש הרישיון  יעמוד בכל האמור בחוקים רלבנטיים קיימים ו/או חוקים אשר  .4.1
 יחוקקו במקומם או בנוסף להם.

עסקים )תנאי תברואה נאותים  מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי .4.2
לרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו ופרוט חלק  1983 –לבתי אוכל(, התשמ"ג 

 מדרישות תקנות אלו המופיעות להלן: 
אלא אם כן הבשר מלווה  לדלית אל כרמלמבקש הרישיון לא ירכוש בשר, מחוץ  .4.3

על ממנו בתעודת בריאות וטרינרית שחתומה על ידי הרופא הווטרינרי של המפ
 נרכש הבשר.

מבקש הרישיון לא יקבל, לא יחזיק, לא ימכור, לא יכניס ולא ירשה לאחר  .4.4
להחזיק או למכור או להכניס בשר לעסק, שלא עבר בדיקת משנה אצל הווטרינר 

 הרשותי או מי שהוסמך מטעמו  וקבל חותמת שהבשר "נבדק והותר".  
ישמור בעסק את העתקי  ,בדלית אל כרמלמבקש הרישיון  שרכש בשר שמקורו  .4.5

כל תעודות המשלוח או החשבוניות והקבלות בגין רכישתו. התעודות תשמרנה 
חודשים לפחות ממועד הרכישה ותוצגנה לווטרינר העירוני  3בבית העסק במשך 

 על פי דרישתו. –לבדיקה 
 מבקש הרישיון לא יאחסן בשר, באותו מקרר, יחד עם ירקות, סלטים וגבינות. .4.6
הרישיון לא יגיש בשר ומוצריו שהופשרו או חוממו, יום או יותר לפני יום מבקש  .4.7

 ההגשה.
 מבקש הרישיון לא יקפיא בשר טרי או בשר אחרי הפשרה. .4.8
מבקש הרישיון לא ישווק ולא ישמיד בעצמו בשר שפג תוקפו. השמדה כאמור  .4.9

 שה על ידי הווטרינר העירוני בלבד.תיע
למניעת חדירת דלתות וחלונות מרושתים  ה סגור עם מקום הכנת בשר בעסק יהי .4.10

 מכרסמים, עופות ובעלי חיים אחרים.
כל מוצרי המזון הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של  .4.11

 היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.
 ג.אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי מזון שהתאריך האחרון לשיווקם פ .4.12

 
 

 :הוצאת שולחנות וכסאות לשטח ציבורי או לשטח שהציבור רשאי ונוהג לעבור בו .5
 

ציבורי ו/או    חל איסור על הוצאת שולחנות וכסאות מחוץ לשטח העסק לשטח  5.1
 לרשות הרבים.   

שטח ציבורי ו/או לרשות עסק לחל איסור על הוצאת סחורה מכל סוג שהוא מחוץ ל  5.2
 הרבים.

 
 :שילוט .6

, מודעות מבקש הרישיון ימלא אחרי הדרישות וההנחיות לחוק עזר לדאלית אל כרמל
  .2014ושלטים התשע"ד 
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 קידום ורישוי
 עסקים

 :נגישות .7
מבקש הרישיון שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון  .7.1

, יקיים במלואן את הוראות 1998 –זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 
 לחוק האמור. 1הנגישות לפי פרק ה'

תכנית לביצוע התאמות נגישות   במועצהמבקש הרישיון  יגיש לאגף הנדסה  .7.2
 לאנשים עם מוגבלות, אשר הוכנה על ידי מורשה נגישות. 

מבקש הרישיון  יישם את התכנית כאמור, וישלח לאגף הנדסה דוח חתום על ידי  .7.3
 מורשה הנגישות שהתכנית שהוצעה על ידו אכן בוצעה במלואה.

 
 :ות תנועה וחנייה לעסקיםהנחי .8

 מבקש הרישיון ימלא אחרי הדרישות וההנחיות של:
 .2013חוק עזר לדלית אל כרמל "העמדת הרכב וחנייתו" התשע"ג   8.1
 סעיף הסדרת חנייה לעסקים. 1965תשכ"ה  "חוק תכנון ובניה"  8.2
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 קידום ורישוי
 עסקים

 פרטניותדרישות  -דרישות המפרט הרשותי
 

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

 בית מרקחת 1.1

בעל העסק 
פסולת תרופות   יחזיר

פגי תוקף ופסולת 
חומרים 

לספק/יצרן  מסוכנים, 
או יפנה אותם 

באמצעות 
לאתר   מורשה  קבלן

מאושר על פי חוק. 
בעל העסק ישמור את 
אישורי פינוי ואישורי 
קליטה תעודות קבלה 

בעסק למשך שנה 
 .לפחות

 docx.1.1מפרט אחיד בתי מרקחת 
 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/pharmacy11.aspx 
 
 

 

מותר 
במרכז 
מסחרי 
 .שכונתי

 – תמרוקים א 1.2
      ייצורם

 ב 1.2

 – תמרוקים
שמירתם  –אחסונם 

שלא במסגרת 
תהליך ייצור, ושלא 

לצורך מכירה 
 קמעונית במקום

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

 

 א 1.3

תכשירים, כהגדרתם 
הרוקחים, בפקודת 

 – וציוד רפואי
ייצורם, למעט 

 הרכבת ציוד רפואי

 

  

 

 ב 1.3

תכשירים, כהגדרתם 
בפקודת הרוקחים, 

 – וציוד רפואי
אחסונם שלא לצורך 

מכירה קמעונית 
 במקום

שפך של תכשירים 
נוזליים לא יתנקז 
למערכת הביוב או 

הניקוז 
שפך של   הציבורית.

תכשירים, תכשירים 
ותכשירים שפג 

תוקפם, יטופלו על פי 
האמור בתקנות רישוי 

עסקים ( סילוק 
פסולת חומרים 

-מסוכנים( התשנ"א
ועל פי המדיניות  1990

של המשרד להגנת 
הסביבה, כפי 

 .מעת לעת  שיעודכנו

תצהיר/ הליך  
 מזורז

 

 ג 1.3

תכשירים, כהגדרתם 
בפקודת הרוקחים, 

 – וציוד רפואי
מכירתם או 

 חלוקתם

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

 

תצהיר/ הליך    הרכבת ציוד רפואי ד 1.3
  מזורז

 א 1.4

טיפול יופי 
 ,וקוסמטיקה

 ,פדיקור ומניקור
 מכון שיזוף

 

תצהיר/ הליך  
כל מקום  מזורז

שמותר בו 
 מסחר

  מספרה ב 1.4
תצהיר/ הליך  

 מזורז
כל מקום 

שמותר בו 
 מסחר

 –כתובות קעקע  ג 1.4
     מקום לעשייתן

 ו 1.4
חורים בגוף ניקוב 

האדם לצורך ענידת 
 תכשיטים

 
 
 
 

  

 

file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/מפרט%20אחיד%20בתי%20מרקחת%201.1.docx
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 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

 א 1.5

מעבדות לא 
 -רפואיות

מעבדה לבדיקות 
כימיות, 

מיקרוביולוגיות 
וביולוגיות, למעט 
בדיקות ללא הרס 

ומעבדות לפי פרטים 
 1.6-ג ו1.5ב, 1.5

בעל העסק יחזיק 
בהיתר הרעלים 

במידה ונדרש בחוק 
וימלא אחר כל תנאי 

 .היתר הרעלים
והעסק אינו במידה 

נדרש בהיתר רעלים, 
האחסון השימוש 

והטיפול בחומרים 
המסוכנים שבמעבדה 

יעמוד בדרישות 
הבאות:חומרים 

מסוכנים יאוחסנו 
 110%במאצרות בנפח 

מנפח כלי הקיבול 
הגדול ביותר 

המאוחסן בה. 
חומרים מסוכנים 

ישולטו בשילוט 
הכולל את שם החומר 

מספר אום וקוד 
 .חירום

נים חומרים מסוכ
העלולים להגיב זה 

עם זה יאוחסנו 
 .בארונות נפרדים

שפך חומרים 
מסוכנים, פסולת 

מעבדתית, מי 
שטיפות, חומרי 

ספיגה לאחר 
שהשתמשו בהם 
לטיפול באירוע 

ושפכים   שפך
המוגדרים כפסולת 

חומרים 
יאספו   מסוכנים,
בנפרד,   ויאוחסנו

במיכל ייעודי משולט 
כאמור בסעיף הקודם 

פנה ובעל העסק י
אותם לאתר מורשה 

בהתאם   על פי חוק
לאמור בתקנות רישוי 
עסקים )סילוק פסולת 

חומרים מסוכנים(, 
ועל פי  1990 –תשנ"א 

המדיניות של המשרד 
להגנת הסביבה, כפי 

 .מעת לעת  שיעודכנו
בעל העסק יציג את 

אישורי פינוי פסולת 
כאמור ואישורי 
קליטה ותעודות 

על פי   קבלה פסולת
 .מועצהדרישת ה

במקרה הצורך ועל פי 
דרישת ההמועצה, 
בעל העסק יתקין 
וונטות ומערכות 
לטיפול בפליטות 
מהוונטות, מעל 

שולחנות עבודה בהם 
יש שימוש בחומרים 

 .מסוכנים

  

 

 ב 1.5

מעבדות לא 
 -רפואיות

מעבדה לבדיקת 
דגימות בעלי חיים 

 ומוצרים מן החי

בעל העסק יחזיק 
בהיתר הרעלים 

ונדרש בחוק במידה 
וימלא אחר כל תנאי 

 .היתר הרעלים
במידה והעסק אינו 

נדרש בהיתר רעלים, 
האחסון השימוש 
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 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

והטיפול בחומרים 
המסוכנים שבמעבדה 

יעמוד בדרישות 
הבאות:חומרים 

מסוכנים יאוחסנו 
 110%במאצרות בנפח 

מנפח כלי הקיבול 
הגדול ביותר 

המאוחסן בה. 
חומרים מסוכנים 

ישולטו בשילוט 
ולל את שם החומר הכ

מספר אום וקוד 
 .חירום

חומרים מסוכנים 
העלולים להגיב זה 

עם זה יאוחסנו 
 .בארונות נפרדים

שפך חומרים 
מסוכנים, פסולת 

מעבדתית, מי 
שטיפות, חומרי 

ספיגה לאחר 
שהשתמשו בהם 
לטיפול באירוע 

ושפכים   שפך
המוגדרים כפסולת 

חומרים 
יאספו   מסוכנים,
בנפרד,   ויאוחסנו

במיכל ייעודי משולט 
כאמור בסעיף הקודם 

ובעל העסק יפנה 
אותם לאתר מורשה 

בהתאם   על פי חוק
לאמור בתקנות רישוי 
עסקים )סילוק פסולת 

חומרים מסוכנים(, 
ועל פי  1990 –תשנ"א 

המדיניות של המשרד 
להגנת הסביבה, כפי 

 .מעת לעת  שיעודכנו
בעל העסק יציג את 

אישורי פינוי פסולת 
ואישורי  כאמור

קליטה ותעודות 
על פי   קבלה פסולת

 .דרישת המועצה
במקרה הצורך ועל פי 

דרישת ההמועצה, 
בעל העסק יתקין 
וונטות ומערכות 
לטיפול בפליטות 
מהוונטות, מעל 

שולחנות עבודה בהם 
יש שימוש בחומרים 

 .מסוכנים

 

1.6 

 –מעבדה רפואית 
מעבדה כהגדרתה 
בתקנות בריאות 

)מעבדות העם 
-רפואיות(, התשל"ז

, למעט מעבדה 1977
רפואית רשומה לפי 

לפקודת  25סעיף 
בריאות העם, בבית 

חולים או בקופת 
 חולים

בעל העסק יחזיק 
בהיתר הרעלים 

במידה ונדרש בחוק 
וימלא אחר כל תנאי 

 .היתר הרעלים
במידה והעסק אינו 

נדרש בהיתר רעלים, 
האחסון השימוש 

והטיפול בחומרים 
וכנים שבמעבדה המס

יעמוד בדרישות 
הבאות:חומרים 

מסוכנים יאוחסנו 
 110%במאצרות בנפח 

מנפח כלי הקיבול 
הגדול ביותר 
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 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

המאוחסן בה. 
חומרים מסוכנים 

ישולטו בשילוט 
הכולל את שם החומר 

מספר אום וקוד 
 .חירום

חומרים מסוכנים 
העלולים להגיב זה 

עם זה יאוחסנו 
 .בארונות נפרדים

שפך חומרים 
מסוכנים, פסולת 

מעבדתית, מי 
שטיפות, חומרי 

ספיגה לאחר 
שהשתמשו בהם 
לטיפול באירוע 

ושפכים   שפך
המוגדרים כפסולת 

חומרים 
יאספו   מסוכנים,
בנפרד,   ויאוחסנו

במיכל ייעודי משולט 
כאמור בסעיף הקודם 

ובעל העסק יפנה 
אותם לאתר מורשה 

בהתאם   על פי חוק
לאמור בתקנות רישוי 

)סילוק פסולת עסקים 
חומרים מסוכנים(, 

ועל פי  1990 –תשנ"א 
המדיניות של המשרד 

להגנת הסביבה, כפי 
 .מעת לעת  שיעודכנו

בעל העסק יציג את 
אישורי פינוי פסולת 

כאמור ואישורי 
קליטה ותעודות 

על פי   קבלה פסולת
 .דרישת המועצה

במקרה הצורך ועל פי 
דרישת ההמועצה, 
בעל העסק יתקין 

ומערכות  וונטות
לטיפול בפליטות 
מהוונטות, מעל 

שולחנות עבודה בהם 
יש שימוש בחומרים 

 .מסוכנים

 מעבדת שיניים 1.7

כל פסולת המכילה 
כספית או מרכיבים 

אחרים המוגדרים 
כחומר או פסולת 
מסוכנים, תפונה 
בהתאם לאמור 

בתקנות רישוי עסקים 
)סילוק פסולת 

חומרים מסוכנים(, 
ועל  1990  –תשנ"א 

פי המדיניות של 
המשרד להגנת 

הסביבה, כפי 
 .מעת לעת  שיעודכנו

 docx.1.7מפרט פריט 
 
 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/DentalLab_1_7.aspx 
 
 
 

 

 

חדר מתים למעט  1.8
     חולים-בבית

 א 2.1
 – גז

מילוי מכלים 
 ומכליות

  

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 כרמל

file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/מפרט%20פריט%201.7.docx
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 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

 ב 2.1

 – גז
אחסונו, למעט 

במיתקן גז לצריכה 
עצמית כהגדרתו 

 בחוק הגז

 

  

 

 – גז ג 2.1
       מכירתו, חלוקתו

 ד 2.1

 – גז
שינועו, למעט שינוע 

בצנרת, ולרבות 
מתקן לשינוי לחץ 

 שלו

חניית רכבים לאחר 
שעות העבודה אך ורק 

במגרש ייעודי 
שיוקצה לכך על ידי 

ורק   המועצה
כשהרכב ריק לגמרי 

 .מגז

  

 

 – גז ה 2.1
  תיקון מכלים

fixgascontainers2.1e.docx 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/gas_containers_fix.aspx 
 
 

אסור  
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 כרמל

 –  גז ו 2.1
 חניון למכליות

חניית רכבים לאחר 
שעות העבודה אך ורק 

במגרש ייעודי 
שיוקצה לכך על ידי 

ורק   המועצה
כשהרכב ריק לגמרי 

 .מגז

  

 

  תחנת תדלוק בגז ז 2.1

ההקמה   
תהיה בכפוף 

להנחיות 
תכנית 

המתאר 
בהתייחס 

לסוג 
 . התחנה

 – דלק לסוגיו א 2.2
  תחנת דלק ותדלוק

 docxא. 2.2מפרט אחיד 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/gas_and_gas_stations.aspx 
 
 

ההקמה  
תהיה בכפוף 

להנחיות 
תכנית 

המתאר, 
בהתייחס 

לסוג 
 . התחנה

 – דלק לסוגיו ב 2.2
  בית זיקוק

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 כרמל

 – דלק לסוגיו ג 2.2
     שינועו בצנרת

 ד 2.2

 – דלק לסוגיו
אחסונו בכמויות 

המפורטות בתקנות 
רישוי עסקים 
)אחסנת נפט(, 

 1976-התשל"ז

מותר רק לצורך 
שימוש עצמי של 

 .העסק

  

 

 – דלק לסוגיו ה 2.2
  מסופי דלק

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 כרמל.

 – דלק לסוגיו ז 2.2
     חניון למכליות דלק

 – דלק לסוגיו ח 2.2
     במכליותשינועו 

file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/fixgascontainers2.1e.docx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/gas_containers_fix.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/gas_containers_fix.aspx
file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/מפרט%20אחיד%202.2%20א.docx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/gas_and_gas_stations.aspx
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 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

פחם לסוגיו הכנה,  2.3
  עיבוד ואחסון

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 כרמל.

  תחנת כוח 2.4

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

בית מטבחיים, בית  3.1
  נחירה, בית שחיטה

 docx.3.1מפרט פריט 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/Slaughter_house.aspx 
 
 

אסור  
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

 א 3.2

בעלי חיים לרבות 
 -ימיים

בעלי חיים, למעט 
גידולם,  -עופות

אחזקתם, טיפול 
 בהם

 

  

 

 ב 3.2
בעלי חיים, לרבות 

 –  ימיים
 הצגתם

 

חנות   
למכירת 

 –בעלי חיים 
בכל מקום 

בו מותר 
 .מסחר

תצהיר/ הליך    מספרה לבעלי חיים ו 3.2
 מזורז

מותר בכל 
 האזורים 

 ח 3.2

בעלי חיים, לרבות 
 –  ימיים
גידולם,  -עופות

אחזקתם, טיפול 
 בהם

 

  

 

 ב 3.3

הדברה חקלאית בין 
בכלי טיס ובין 
 – בכלים אחרים

 וניקויים

 

  

 

 א 3.4

חומרי הדברה, 
חומרי רעל לשימוש 

ייצורם, -  חקלאי
 אריזתם, אחסונם

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
אל דלית 
 .כרמל

 ג 3.4

חומרי הדברה, 
חומרי רעל לשימוש 

 –  חקלאי
 מכירתם

 

 docxג. 3.4מפרט פריט 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/pesticides.aspx 
 

 

 

 א 3.5
 –  מזון לבעלי חיים

ייצורו, עיבודו, 
 אריזתו

 
  

 

 ב 3.5
 –  מזון לבעלי חיים

הובלתו או   אחסונו,
 חלוקתו, מכירתו

המזון יהיה מיוצר 
וארוז בידי יצרן 

 .מורשה
יארוז  בעל עסק לא 

מזון לבעלי חיים 
 .העסקבתחומי 

המזון יוחזק במקום 
מוגן מפני כניסת 
 .מזיקים ומזהמים
המזון יוחזק ע"ג 

מדפים המוגבהים ב 
 .ס"מ מהרצפה 30

תצהיר/ הליך  
 מזורז

 –מכירה 
כחלק 

מחנויות 
למכירת 

 –בעלי חיים 
בכל מקום 

בו מותר 
 .מסחר

file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/מפרט%20פריט%203.1.docx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Slaughter_house.aspx
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file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/מפרט%20פריט%203.4%20ג.docx
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 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

המזון יוחזק באופן 
שימנע את קלקולו או 

התפתחות גורמי 
 .מחלה או מזהמים בו

 – פסדים א 3.6
  איסופם

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

 – פסדים ב 3.6
  עיבודם

-http://business.gov.il/small
lobby/Pages/waste_area_over_500_meters_3_6.aspx 

 
 

אסור  
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

 פסדים ג 3.6
  מכירתם –

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

 א 3.7

תכשירים ותרכיבים 
לשימוש 
למעט  וטרינרי
 – תרופות
 ייצורם

 

מותר   
במקומות 

שאושרו 
 לכך.

 ב 3.7

תכשירים ותרכיבים 
לשימוש 
למעט  וטרינרי,
 – תרופות

 אחסונם

שפך של תכשירים 
נוזליים לא יתנקז 
למערכת הביוב או 

 .הניקוז הציבורית
שפך של תכשירים, 

תכשירים ותכשירים 
שפג תוקפם, יטופלו 

על פי האמור בתקנות 
רישוי עסקים ( סילוק 

פסולת חומרים 
-( התשנ"אמסוכנים

ועל פי המדיניות  1990
של המשרד להגנת 

הסביבה, כפי 
 .מעת לעת  שיעודכנו

  

 

 א 4.1

 – ביצים
ריכוזן, מיונן 

ואחסונן בתחנת 
 מיון

 

  

 

     מדגרה ג 4.1

 – ביצים ד 4.1
     לתחנת מיון הובלתן

 א 4.2

מקום  –בית אוכל 
להכנה או הגשה של 

מזון לצריכה במקום 
למעט או מחוצה לו 

עסק כמפורט בפריט 
4.6 – 

מסעדה לרבות 
הגשת משקאות 

משכרים לצריכה 
במקום ושאינו עסק 

שעיקר פעילותו 
הגשת משקאות 
משכרים לצורך 
צריכה במקום 
 4.8כאמור בפריט 

בעל עסק שמפעילותו 
קיים פוטנציאל 

גרימת ריחות , לרבות 
כתוצאה מקלייה, 

אפייה, טיגון, צלייה 
וכדומה, למעט בעל 

ק שקבל פטור עס
מאת המועצה 

מקומית, ישלח 
לאיגוד תכנית 

להקמת מערכות 
 לטיפול

בפליטת ריחות 
ומזהמי אוויר. בעל 

העסק יתקין ויפעיל 
מערכות כאמור רק 
לאחר שתאושר על 

ידי איגוד ערים 
 –לאיכות הסביבה 

 .דרום יהודה

 docxא. 4.2מפרט פריט 
 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/restaurant.aspx 
 
 

 

מותר בכל 
מקום 

שמותר בו 
 מסחר

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/waste_area_over_500_meters_3_6.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/waste_area_over_500_meters_3_6.aspx
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 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

יתקין   בעל העסק
ויפעיל מפריד שומן, 

בנפח ובטכנולוגיה 
כזאת שתאפשר 

לעמוד בערכי   לעסק
הפליטה לביוב 

בכללי  הנדרשים
תאגידי מים וביוב 

)שפכי מפעלים 
המוזרמים למערכת 

 –הביוב(, תשע"ד 
אלא אם כן   ,2014

קיבל פטור מהקמה 
ה כאמור, מהמועצ

 .מקומית
בעל העסק יתחזק את 

מפריד השומן על פי 
הוראות היצרן ויפנה 

את תכולת המפריד 
בתדירות כזאת 

שתאפשר 
לעמוד בערכי   לעסק

הפליטה לביוב 
הנדרשים בכללי 

תאגידי מים וביוב 
)שפכי מפעלים 

המוזרמים למערכת 
הביוב(, תשע"ד 

–  2014. 
תכולת המפריד 

תפונה רק לאתר 
 .ןמאושר על פי די

בעל העסק ישמור 
אישורי פינוי ואישורי 

קליטה, של תכולת 
המפריד, למשך שנה 

בעסקו ויציגם 
למועצה מקומית, על 

 .פי דרישה
יתקין   בעל העסק

בשטח העסק מכל 
ייעודי לאיסוף שמן 

מאכל משומש. המכל 
יהיה משולט ויעמוד 

על מאצרה בנפח 
. השמן 110%

המשומש יפונה 
לחברה שאושרה לכך 

דין. אישורי  על פי
פינוי ואישורי קליטה 

המעידים על כך 
השמן   שפינה את
ועל   כאמור  המשומש

ידי מוביל המאושר 
על פי חוק, יישמרו 

בעסק למשך 
ויוצגו למועצה   שנה

מקומית, על פי 
 .דרישה

בעל עסק, שבעסקו יש 
טיפול בבשר, יעמוד 

 5  בכל האמור בסעיף
"דרישות   בפרק

כלליות מעסקים" .חל 
יסור על השמעת א

מוסיקה ברמקולים 
מחוץ למבנה, בסמוך 

 .לאזורי מגורים

 ב 4.2

מקום  –בית אוכל 
להכנה או הגשה של 

מזון לצריכה במקום 
או מחוצה לו למעט 

עסק כמפורט בפריט 

בעל עסק שמפעילותו 
קיים פוטנציאל 

גרימת ריחות , לרבות 
כתוצאה מקלייה, 

אפייה, טיגון, צלייה 

כל מותר ב  
מקום 

שמותר בו 
 מסחר

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf


 

 

 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

4.6 – 
בית קפה, מזנון, בית 

אוכל אחר לרבות 
הגשת משקאות 

משכרים לצריכה 
ושאינו עסק במקום 

שעיקר פעילותו 
הגשת משקאות 
משכרים לצורך 
צריכה במקום 
 .4.8כאמור בפריט 

וכדומה, למעט בעל 
עסק שקבל פטור 

מאת המועצה 
מקומית, ישלח 
לאיגוד תכנית 

להקמת מערכות 
 לטיפול

ליטת ריחות בפ
ומזהמי אוויר. בעל 

העסק יתקין ויפעיל 
מערכות כאמור רק 
לאחר שתאושר על 

ידי איגוד ערים 
 –לאיכות הסביבה 

 .דרום יהודה
יתקין   בעל העסק

ויפעיל מפריד שומן, 
בנפח ובטכנולוגיה 

כזאת שתאפשר 
לעמוד בערכי   לעסק

הפליטה לביוב 
בכללי  הנדרשים

תאגידי מים וביוב 
)שפכי מפעלים 

המוזרמים למערכת 
 –הביוב(, תשע"ד 

אלא אם כן   ,2014
קיבל פטור מהקמה 

כאמור, מהמועצה 
 .מקומית

בעל העסק יתחזק את 
מפריד השומן על פי 

הוראות היצרן ויפנה 
לת המפריד את תכו

בתדירות כזאת 
שתאפשר 

לעמוד בערכי   לעסק
הפליטה לביוב 

הנדרשים בכללי 
תאגידי מים וביוב 

)שפכי מפעלים 
המוזרמים למערכת 

הביוב(, תשע"ד 
–  2014. 

תכולת המפריד 
תפונה רק לאתר 
 .מאושר על פי דין

בעל העסק ישמור 
אישורי פינוי ואישורי 

קליטה, של תכולת 
 המפריד, למשך שנה

בעסקו ויציגם 
למועצה מקומית, על 

 .פי דרישה
יתקין   בעל העסק

בשטח העסק מכל 
ייעודי לאיסוף שמן 

מאכל משומש. המכל 
יהיה משולט ויעמוד 

על מאצרה בנפח 
. השמן 110%

המשומש יפונה 
לחברה שאושרה לכך 

על פי דין. אישורי 
פינוי ואישורי קליטה 

המעידים על כך 
השמן   שפינה את
ועל   אמורכ  המשומש

ידי מוביל המאושר 
על פי חוק, יישמרו 

בעסק למשך 
ויוצגו למועצה   שנה

מקומית, על פי 
 .דרישה

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
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 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

בעל עסק, שבעסקו יש 
טיפול בבשר, יעמוד 

 5  בכל האמור בסעיף
"דרישות   בפרק

כלליות מעסקים" .חל 
איסור על השמעת 

מוסיקה ברמקולים 
מחוץ למבנה, בסמוך 

 .לאזורי מגורים

 ג 4.2

מקום  –בית אוכל 
להכנה או הגשה של 

מזון לצריכה במקום 
או מחוצה לו למעט 

עסק כמפורט בפריט 
4.6 – 

הכנת מזון למכירתו 
לצריכה מחוץ 

למקום הכנתו, 
לרבות משלוח מזון 

ולמעט הסעדה 
כמשמעותה בסעיף 

 ה 4.6

בעל עסק שמפעילותו 
קיים פוטנציאל 

, לרבות  גרימת ריחות
כתוצאה מקלייה, 

אפייה, טיגון, צלייה 
וכדומה, למעט בעל 

עסק שקבל פטור 
מאת המועצה 

מקומית, ישלח 
לאיגוד תכנית 

להקמת מערכות 
 לטיפול

בפליטת ריחות 
ומזהמי אוויר. בעל 

העסק יתקין ויפעיל 
מערכות כאמור רק 
לאחר שתאושר על 

ידי איגוד ערים 
 –לאיכות הסביבה 

 .דרום יהודה
יתקין   על העסקב

ויפעיל מפריד שומן, 
בנפח ובטכנולוגיה 

כזאת שתאפשר 
לעמוד בערכי   לעסק

הפליטה לביוב 
בכללי  הנדרשים

תאגידי מים וביוב 
)שפכי מפעלים 

 המוזרמים למערכת
 –הביוב(, תשע"ד 

אלא אם כן   ,2014
קיבל פטור מהקמה 

כאמור, מהמועצה 
 .מקומית

בעל העסק יתחזק את 
מפריד השומן על פי 

הוראות היצרן ויפנה 
את תכולת המפריד 

בתדירות כזאת 
שתאפשר 

לעמוד בערכי   לעסק
הפליטה לביוב 

הנדרשים בכללי 
תאגידי מים וביוב 

)שפכי מפעלים 
המוזרמים למערכת 

ביוב(, תשע"ד ה
–  2014. 

תכולת המפריד 
תפונה רק לאתר 
 .מאושר על פי דין

בעל העסק ישמור 
אישורי פינוי ואישורי 

קליטה, של תכולת 
המפריד, למשך שנה 

בעסקו ויציגם 
למועצה מקומית, על 

 .פי דרישה
יתקין   בעל העסק

בשטח העסק מכל 
ייעודי לאיסוף שמן 

מאכל משומש. המכל 
וד יהיה משולט ויעמ

  

מותר בכל 
מקום 

שמותר בו 
 מסחר

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
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 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

על מאצרה בנפח 
. השמן 110%

המשומש יפונה 
לחברה שאושרה לכך 

על פי דין. אישורי 
פינוי ואישורי קליטה 

המעידים על כך 
השמן   שפינה את
ועל   כאמור  המשומש

ידי מוביל המאושר 
על פי חוק, יישמרו 

בעסק למשך 
ויוצגו למועצה   שנה

מקומית, על פי 
 .דרישה

בעל עסק, שבעסקו יש 
שר, יעמוד טיפול בב

 5  בכל האמור בסעיף
"דרישות   בפרק

 . "כלליות מעסקים

 א 4.3
 – בית קירור

לבשר, דגים, עופות, 
 ביצים ומוצריהם

בעל עסק, שבעסקו יש 
טיפול בבשר, יעמוד 

 5  בכל האמור בסעיף
"דרישות   בפרק

 . "כלליות מעסקים

מותר   
במקומות 
שעומדים 
בדרישות 

 המפרט.

 – בית קירור ב 4.3
 למזון אחר ומרכיביו

בעל עסק, שבעסקו יש 
טיפול בבשר, יעמוד 

 5  בכל האמור בסעיף
"דרישות   בפרק

 . "כלליות מעסקים

מותר   
במקומות 
שעומדים 
בדרישות 

 המפרט.

 ב 4.4

בשר, עופות, דגים, 
בעלי חיים ימיים או 

 – חלקיהם
טיפול בבשר גולמי 

ביכולת  ואריזתו,
 5על  העולה  ייצור

 טונות ליום

בעל עסק, שבעסקו יש 
טיפול בבשר, יעמוד 

 5  בכל האמור בסעיף
"דרישות   בפרק

 . "כלליות מעסקים

מותר   
במקומות 
שעומדים 
בדרישות 
המפרט. 

במידה 
וקיבל 

 אישור יצרן

 ז 4.4

בשר, עופות, דגים, 
בעלי חיים ימיים או 

 – חלקיהם
טיפול בבשר גולמי 

ואריזתו, ביכולת 
 שאינה עולה ייצור

 טונות ליום 5על 

בעל עסק, שבעסקו יש 
טיפול בבשר, יעמוד 

 5  בכל האמור בסעיף
"דרישות   בפרק

 . "כלליות מעסקים

מותר   
במקומות 
שעומדים 
בדרישות 
המפרט. 

במידה 
וקיבל 

אישור על 
 כך.

 – חלב גולמי ב 4.5
  הובלתו

תצהיר/ הליך  
 מזורז

מותר 
במקומות 
שעומדים 
בדרישות 

 המפרט.

 א 4.6

מזון ומרכיביו 
לרבות משקאות 

 -וחומרי גלם
ייצורו, עיבודו, 

אריזתו, מחומרי 
גלם מן החי ביכולת 

 5ייצור העולה על 
טונות ליום ייצורו, 

עיבודו אריזתו, 
מחומרי גלם מן 
הצומח ביכולת 

 50ייצור העולה על 
 טונות ליום

בעל עסק, שבעסקו יש 
ל בבשר, יעמוד טיפו

 5  בכל האמור בסעיף
"דרישות   בפרק

 . "כלליות מעסקים

  

מותר 
במקומות 
שעומדים 
בדרישות 
המפרט. 

במידה 
וקיבל 

 .אישור יצרן

 ג 4.6

מזון ומרכיביו 
לרבות משקאות 

 וחומרי
 – גלם

 אחסונו

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

מותר 
במקומות 
שעומדים 
בדרישות 

 .המפרט



 

 

 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

 ד 4.6

 מזון ומרכיביו
לרבות משקאות 

 וחומרי
 – גלם

הובלתו, הפצתו או 
 חלוקתו

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

 

 ה 4.6

 –הסעדה )קייטרינג( 
כהגדרתה בתקנות 

רישוי עסקים 
)תנאים תברואיים 

לעסקים ליצור 
-מזון(, התשל"ב

1972 

בעל עסק שמפעילותו 
קיים פוטנציאל 

גרימת ריחות , לרבות 
כתוצאה מקלייה, 

צלייה אפייה, טיגון, 
וכדומה, למעט בעל 

עסק שקבל פטור 
מאת המועצה 

מקומית, ישלח 
לאיגוד תכנית 

להקמת מערכות 
 לטיפול

בפליטת ריחות 
ומזהמי אוויר. בעל 

העסק יתקין ויפעיל 
מערכות כאמור רק 
לאחר שתאושר על 

ידי איגוד ערים 
 –לאיכות הסביבה 

 .דרום יהודה
יתקין   בעל העסק

ויפעיל מפריד שומן, 
ובטכנולוגיה  בנפח

כזאת שתאפשר 
לעמוד בערכי   לעסק

הפליטה לביוב 
בכללי  הנדרשים

תאגידי מים וביוב 
)שפכי מפעלים 

המוזרמים למערכת 
 –הביוב(, תשע"ד 

אלא אם כן   ,2014
פטור מהקמה  קיבל

כאמור, מהמועצה 
 .מקומית

בעל העסק יתחזק את 
מפריד השומן על פי 

הוראות היצרן ויפנה 
את תכולת המפריד 

בתדירות כזאת 
שתאפשר 

לעמוד בערכי   לעסק
הפליטה לביוב 

הנדרשים בכללי 
תאגידי מים וביוב 

)שפכי מפעלים 
המוזרמים למערכת 

הביוב(, תשע"ד 
–  2014. 

תכולת המפריד 
נה רק לאתר תפו

 .מאושר על פי דין
בעל העסק ישמור 

אישורי פינוי ואישורי 
קליטה, של תכולת 

המפריד, למשך שנה 
בעסקו ויציגם 

למועצה מקומית, על 
 .פי דרישה

יתקין   בעל העסק
בשטח העסק מכל 

ייעודי לאיסוף שמן 
מאכל משומש. המכל 
יהיה משולט ויעמוד 

על מאצרה בנפח 
. השמן 110%

נה המשומש יפו
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 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

לחברה שאושרה לכך 
על פי דין. אישורי 

פינוי ואישורי קליטה 
המעידים על כך 

השמן   שפינה את
ועל   כאמור  המשומש

ידי מוביל המאושר 
על פי חוק, יישמרו 

בעסק למשך 
ויוצגו למועצה   שנה

מקומית, על פי 
 .דרישה

בעל עסק, שבעסקו יש 
טיפול בבשר, יעמוד 

 5  בכל האמור בסעיף
ישות "דר  בפרק

  . "כלליות מעסקים

 ו 4.6

מזון ומרכיביו 
לרבות משקאות 

 וחומרי
 – גלם

ייצורו, עיבודו, 
אריזתו, מחומרי 

גלם מן החי ביכולת 
ייצור שאינה עולה 

 ;טונות ליום 5על 
ייצורו, עיבודו, 

אריזתו, מחומרי 
גלם מן הצומח 

ביכולת ייצור שאינה 
טונות  50עולה על 

 ליום

יש  בעל עסק, שבעסקו
טיפול בבשר, יעמוד 

 5  בכל האמור בסעיף
"דרישות   בפרק

 . "כלליות מעסקים

  

אסור 
בתחומי 
המועצה 

 המקומית.

  קיוסק א 4.7

kiosk_over_300_square_meters_4_7.docx 
 

 pdfלמפרט אחיד תנאים מיוחדים לקיוסק. נספח
 
-.gov.il/smallhttp://business

lobby/Pages/kiosk_over_300_square_meters_4_7.aspx 
 
 

תצהיר/ הליך 
 מזורז

מותר בכל 
מקום בו 

מותר 
 .מסחר

 ב 4.7

 – מרכול
מקום לממכר מזון 

ומוצרי צריכה 
לשימוש אישי או 

 ,ביתי
שאין בו טיפול 
במזון, לרבות 

 ;משלוח מזון

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

מותר בכל 
מקום בו 

מותר 
 .מסחר

 ג 4.7

 – אטליז
מכירת בשר, עופות 

או דגים שאינם 
 קפואים

בעל עסק, שבעסקו יש 
טיפול בבשר, יעמוד 

 5  בכל האמור בסעיף
"דרישות   בפרק

 . "כלליות מעסקים
התנאים והפעילות 

בעסק יעמדו בהנחיות 
משרד הבריאות 

לטיפול וייצור 
למכירה במקום של 
בשר ובשר בעלי כנף 

או באטליזים 
מחלקות אטליז 

 .במרכולים

  

מותר בכל 
מקום בו 

מותר 
 .מסחר

 ד 4.7

 – מרכול
כמשמעותו בפרט 

 ,ב 4.7
שיש בו טיפול במזון, 

 לרבות משלוח מזון

בעל עסק שמפעילותו 
קיים פוטנציאל 

גרימת ריחות , לרבות 
כתוצאה מקלייה, 

אפייה, טיגון, צלייה 
וכדומה, למעט בעל 

עסק שקבל פטור 
מאת המועצה 

מקומית, ישלח 

  

מותר בכל 
מקום בו 

מותר 
 .מסחר

file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/kiosk_over_300_square_meters_4_7.docx
file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/נספח%20למפרט%20אחיד%20תנאים%20מיוחדים%20לקיוסק.pdf
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/kiosk_over_300_square_meters_4_7.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/kiosk_over_300_square_meters_4_7.aspx
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 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

לאיגוד תכנית 
להקמת מערכות 

 לטיפול
בפליטת ריחות 

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

די איגוד ערים י
 –לאיכות הסביבה 

 .דרום יהודה
יתקין   בעל העסק

ויפעיל מפריד שומן, 
בנפח ובטכנולוגיה 

כזאת שתאפשר 
לעמוד בערכי   לעסק

הפליטה לביוב 
בכללי  הנדרשים

גידי מים וביוב תא
)שפכי מפעלים 

המוזרמים למערכת 
 –הביוב(, תשע"ד 

אלא אם כן   ,2014
קיבל פטור מהקמה 

כאמור, מהמועצה 
 .מקומית

בעל העסק יתחזק את 
מפריד השומן על פי 

הוראות היצרן ויפנה 
את תכולת המפריד 

בתדירות כזאת 
שתאפשר 

לעמוד בערכי   לעסק
הפליטה לביוב 

הנדרשים בכללי 
די מים וביוב תאגי

)שפכי מפעלים 
המוזרמים למערכת 

הביוב(, תשע"ד 
–  2014. 

תכולת המפריד 
תפונה רק לאתר 
 .מאושר על פי דין

בעל העסק ישמור 
אישורי פינוי ואישורי 

קליטה, של תכולת 
המפריד, למשך שנה 

בעסקו ויציגם 
למועצה מקומית, על 

 .פי דרישה
יתקין   בעל העסק

בשטח העסק מכל 
לאיסוף שמן ייעודי 

מאכל משומש. המכל 
יהיה משולט ויעמוד 

על מאצרה בנפח 
. השמן 110%

המשומש יפונה 
לחברה שאושרה לכך 

על פי דין. אישורי 
פינוי ואישורי קליטה 

המעידים על כך 
השמן   שפינה את
ועל   כאמור  המשומש

ידי מוביל המאושר 
על פי חוק, יישמרו 

בעסק למשך 
ויוצגו למועצה   שנה

ת, על פי מקומי
 .דרישה

בעל עסק, שבעסקו יש 
טיפול בבשר, יעמוד 

 5  בכל האמור בסעיף
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 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

"דרישות   בפרק
 . "כלליות מעסקים

4.8 

 –משקאות משכרים 
פאב, בר, מסבאה 

וכל עסק שעיקר 
פעילותו הגשתם 

לצורך צריכה 
 במקום ההגשה

 

alcoholic_beverages_4_8.docx 
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מותר בכפוף 

לקבלת 
אישורים 

 רלוונטיים

 א 5.1

אשפה ופסולת, 
למעט פסולת 

חומרים מסוכנים 
 תחנת מעבר ומיון  –

 

אסור   
בתחום 

המועצה 
המקומית 
דלית אל 

 כרמל.

 ב 5.1

אשפה ופסולת, 
למעט פסולת 

חומרים מסוכנים 
 איסופה, הובלתה  –

חניית רכבים לאחר 
שעות העבודה אך ורק 

במגרש ייעודי 
 שיוקצה לכך על ידי
המועצה ורק לאחר 

שהרכבים רוקנו 
ונשטפו במקום 

 .מאושר על פי חוק

 docxב. 5.1מפרט פריט 
 
-ness.gov.il/smallhttp://busi

lobby/Pages/Garbage_and_waste.aspx 
 
 

 

 

 ג 5.1

אשפה ופסולת, 
למעט פסולת 

חומרים מסוכנים 
טיפול בפסולת,   –

לרבות: עיבודה, 
ניצולה, מחזורה, 

מיונה, 
קומפוסטציה, 

 שריפתה

 

  

אסור 
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

 ד 5.1

אשפה ופסולת, 
למעט פסולת 

חומרים מסוכנים 
אתר לסילוק   –

 פסולת יבשה

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

 ה 5.1

אשפה ופסולת, 
למעט פסולת 

חומרים מסוכנים 
אתר לסילוק   –

פסולת מעורבת, 
 לרבות פסדים

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 כרמל

     מתקן התפלת מים א 5.2

 ב 5.2

מתקן  –מי שתייה 
להפקתם ולטיפול 
בהם, למעט מתקן 

 להתפלתם

 

תצהיר/ הליך  
  מזורז

 א 5.3
 –שפכים וקולחין 

עיבודם, טיהורם, 
 אחסונם

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

 –שפכים וקולחין  ג 5.3
 הובלתם במכליות

חניית רכבים לאחר 
שעות העבודה אך ורק 

במגרש ייעודי 
ידי שיוקצה לכך על 

המועצה ורק לאחר 
שהרכבים רוקנו 
ונשטפו במקום 

 .מאושר על פי חוק

 docxג. 5.3מפרט פריט 
 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/Sewage_and_wastewater.aspx 
 
 

 

 

6.1 

מקום  –אחסנה 
המיועד לאחסנה, 
שאינו טעון רישוי 

לפי פרט אחר 
בתוספת זו, ששטחו 

נאים ספציפיים ת
יינתנו לעסק בהתאם 
 .לאופי והקף פעילותו

תצהיר/ הליך  
 מזורז
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 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

מ"ר ומעלה, בין  50
מקורה ובין שאינו 

מקורה, למעט מחסן 
הצמוד לחנות 

למכירה קמעונאית, 
שעיקר תכליתו 

 לשרת אותה

6.2 
חנות ששטח 

המכירה בה הוא 
 מ"ר לפחות 800

תנאים ספציפיים 
יינתנו לעסק בהתאם 
 .לאופי והקף פעילותו

  
 

6.4 

 ,מכבסה
ניקוי יבש, לרבות 

הפעלת מכונות 
כביסה ויבוש 

אוטומטיות שלא 
בבניין מגורים 

 לשימוש הדיירים

 

מותר   
במקומות 

שאושרו 
לכך, 

מכבסה 
 –ניקוי יבש 
מותר בכל 

מקום 
שמותר בו 

 מסחר

6.5 

מכשירי 
אלקטרוניקה 

ואלקטרואופטיקה 
לרבות מחשבים, 

 – רכיביהם
ייצור רכיבים 
אלקטרוניים 

ומעגלים מודפסים, 
 למעט הרכבתם

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

מותר בכל 
מקום 

 שאושר לכך.

6.7 

פרחים, צמחי נוי, 
 –  זרעים, שתילים

מקום למכירתם 
 300ששטחו מעל 

 מ"ר

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

 

 – קניון א 6.8
 ניהולו

במתחם יהיו כלים 
לאצירה ולטיפול 

במספר   באשפה
שיקבע על ידי 

המועצה, בהתחשב 
בגודל הקניון וסוג 

ומספר העסקים 
שפועלים בו. כלי 

אצירה אלו יאוחסנו 
בחדר אשפה 

שיתוחזק על פי 
 .הוראות המועצה

בעל העסק ירכוש על 
חשבונו את מיכלי 

אצירת פסולת, 
 .האמורים לעיל

בעל עסק ייתכן 
ויידרש בהצבת 
מכלים לאיסוף 

פסולת נייר, זכוכית, 
פלסטיק וכדומה, 

מהציבור ומהעסקים, 
ברחבי הקניון. 

הנחיות לגבי פינוי 
פסולת זו יועברו על 

 .ידי המועצה
יש בתי בקניון בו 

אוכל, יקים בעל 
העסק ויאפשר 

התחברות של כל אחד 
מבתי האוכל, 

לתשתיות שיאפשרו 
לעסק לעמוד בתנאי 
הרישיון שלו, לרבות 

תשתיות לטיפול 
בשפכים, תשתיות 

לטיפול במזהמי אוויר 

  

בכל מקום 
בו מותר 

 מסחר



 

 

 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

וריחות וכל דרישה 
אחרת שתידרש 

 . מהעסק
בעל העסק יחזיק את 

כל התשתיות 
האמורות לעיל 

 .תתקינות בכל ע

 ב 6.8

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

 אחר בתוספת זו

 

  

 

 רוכלות מזון א 6.9
 9על פי האמור בסעיף 

בפרק "דרישות 
 "כלליות מעסקים

תצהיר/ הליך  
  מזורז

 ב 6.9
רוכלות בעסק הטעון 
רישוי לפי פרט אחר 

 בתוספת זו

 9האמור בסעיף על פי 
בפרק "דרישות 

 "כלליות מעסקים

 docxב. 6.9מפרט אחיד פריט  
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/Peddling_occupational_6_9.aspx 
 

תצהיר/ הליך 
 מזורז

 

 רוכלות אחרת ג 6.9
 9על פי האמור בסעיף 

בפרק "דרישות 
 "כלליות מעסקים

peddling_occupational_over_6_9_c.docx 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/Peddling_occupational_over_6_9_c.aspx 
 
 

 

 

6.12 

עסק של אבזרי מין 
מקום למכירתם,  –

השכרתם, הצצה על 
 מעשה מיני

 

אסור   
בתחום 

המועצה 
המקומית 
דלית אל 

 כרמל

אולפן הקלטות  6.13
תצהיר/ הליך    אודיו

  מזורז

6.14 

 – מוצרי טבק לסוגיו
מקום למכירה 

קמעונאית, שאינו 
טעון רישוי לפי פרט 

 אחר בתוספת זו

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

 

בית מלון, פנסיון,  א 7.1
     וכיו"באכסניה 

 ב 7.1

השכרת יחידות 
אירוח למטרת נופש, 

המלווה במתן 
שירותים לשוכרים, 

כשמספר יחידות 
האירוח המיועדות 
להשכרה עולה על 

 ארבע

 

  

 

 ג 7.1

 – בית אבות
מקום המשמש, או 
הנועד לשמש, כולו 

או בחלקו, מקום 
מגורים לזקנים, 

שהגיעו לגיל 
הפרישה כמשמעותו 

בחוק גיל פרישה, 
, 2004-התשס"ד

כשהם מחוץ 
למשפחתם, למעט 

מוסד רפואי 
כמשמעותו בסעיף 

לפקודת בריאות  25
 העם

 

  

 

 ה 7.1

שטח או גן המשמש 
לחניית טיילים 

לצורך פעילות קיט 
 ונופש בתשלום

בעל עסק ימלא את 
הוראות המועצה כל 

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת

תצהיר/ הליך  
  מזורז

file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/מפרט%20אחיד%20פריט%20%206.9%20ב.docx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling_occupational_6_9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling_occupational_6_9.aspx
file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/peddling_occupational_over_6_9_c.docx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling_occupational_over_6_9_c.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Peddling_occupational_over_6_9_c.aspx


 

 

 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

7.2 
חיות, ספארי, גן 

פינת חי שהכניסה 
 אליה בתשלום

בעל עסק ימלא את 
הוראות המועצה כל 

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת

  

 

 א 7.4

 – בריכת שחיה
לרבות מאגר מים 

אחר המשמש 
לשחייה ולנופש 

מים, לרבות בריכה 
המצויה בפארק מים 

ולמעט בריכה 
המשמשת עד ארבע 

יחידות אירוח 
 למטרת נופש

 

  

מותר בכל 
מקום שנועד 

 .לכך

פארק מים, מגלשות  ב 7.4
     מים

בריכת זרמים  ג 7.4
     )ג'קוזי(

     מקווה ד 7.4

בית מרחץ,  ה 7.4
     מרחצאות

 מכון כושר 7.5

בעל העסק יגיש 
תכנית של יועץ 

מומחה, לחיזוק רצפת 
למניעת   מכון הכושר,

רעידות הנובעת 
מפעילות במכון, 

מגורים  בדירות
עסקים או משרדים, , 

באם המכון נמצא 
בבניין מגורים או 

בבניין המשמש עירוב 
למסחר  שימושים
 .ומשרדים

התכונית תוגש 
לבדיקה ואישור 

איגוד ערים לאיכה"ס 
 .דרום יהודה

 docx.7.5יט מפרט אחיד פר
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/Gym7_5.aspx 
 
 

תצהיר/ הליך 
 מזורז

מותר בכל 
מקום שנועד 

 לכך.

7.6 
משחקים, כהגדרתם 

 –ב)ב( לחוק 2בסעיף 
 מקום לעריכתם

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

משחקי 
קובייה, 
משחקי 
קלפים 

ומכונות 
מזל, 

אסורים 
בתחום 
 המועצה

 א 7.7

מקום לעריכת 
מופעים וירידים 

במבנה קבע, ללא 
 מזון

בעל עסק ימלא את 
הוראות המועצה כל 

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת

  

 

     קולנוע, תיאטרון ב 7.7

 קרקס ג 7.7

בעל עסק ימלא את 
 הוראות המועצה כל

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת

על פי אישור   
פרטני של 
מהנדס/ת 

 .המועצה

 ד 7.7

אצטדיון, אולם 
ספורט, שמספר 

המושבים הקבועים 
, 500בו הוא מעל 

למעט אולם במוסד 
חינוכי המשמש את 

 המוסד בלבד

 

  

 

 ה 7.7

 ,אמפיתיאטרון
מקום אחר לעריכת 

אירועי תרבות, 
בידור וספורט תחת 

בעל עסק ימלא את 
הוראות המועצה כל 

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת
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 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

כיפת השמים, 
 500-שנועדו ל

 משתתפים או יותר

 דיסקוטק ו 7.7

העסק יופעל במבנה 
אמצעים   סגור הכולל

להפחת רעש, לרמות 
 הנדרשות

למניעת   בתקנות
מפגעים )רעש בלתי 

 ,1990-סביר(, התש"ן
למניעת  ותקנות 

מפגעים )מניעת רעש( 
– 1992 

המרחב להשמעת 
מוסיקה כולל כל 
מערכות ההגברה 

הקולית יהיה בחלל 
ימי של מבנה העסק פנ

וללא פתחים כלפי 
חוץ. במידה וקיימים 
פתחים כלפי חוץ, הם 

חייבים להיות סגורים 
באופן קבוע ובעלי 

כושר בידוד אקוסטי 
גבוה. הכניסה למבנה 

הדיסקוטק יהיה 
מסוג "מבואה 

 ."אקוסטית

  

אסור 
בתחום 
 המועצה

יריד או תערוכה  ז 7.7
 שלא במבנה של קבע

בעל עסק ימלא את 
הוראות המועצה כל 

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת

על פי אישור   
פרטני של 
מהנדס/ת 

 .המועצה

כלי שיט המשמש  ח 7.7
     לעינוג ציבורי

 ט 7.7
מקום לעריכת 

מופעים וירידים 
 שיש בו בעלי חיים

בעל עסק ימלא את 
הוראות המועצה כל 

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת

פי אישור על   
פרטני של 
מהנדס/ת 

 .המועצה

 יריד מזון י 7.7

בעל עסק ימלא את 
הוראות המועצה כל 

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת

על פי אישור   
פרטני של 
מהנדס/ת 

 .המועצה

 יא 7.7

אצטדיון, אולם 
ספורט, שמספר 

המושבים הקבועים 
, 500בו הוא עד 

למעט אולם במוסד 
 חינוכי המשמש את

המוסד בלבד 
ואצטדיון או אולם 

ספורט לעריכת 
פעילות ספורט ללא 

 קהל

 

  

מותר בכפוף 
לקבלת 

האישורים 
הרלוונטיים 

 לכך

 קייטנה א 7.8

בעל עסק ימלא את 
הוראות המועצה כל 

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת

תצהיר/ הליך  
 מזורז

בכל מתחם 
למבני ציבור 

 .לפחות –
קייטנות 

 -פרטיות
בכפוף 

לאישורים 
 רלוונטיים

 מחנה נוער ב 7.8

בעל עסק ימלא את 
הוראות המועצה כל 

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת

  

 

7.9 

אולם או גן לשמחות 
ולאירועים, שעיקר 
עיסוקו הוא קיום 

אירועים, לרבות 

בעל עסק שמפעילותו 
קיים פוטנציאל 

גרימת ריחות , לרבות 
כתוצאה מקלייה, 

מותר   
במקומות 

שאושרו ע"י 

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.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


 

 

 الكرمل دالية المحلي المجلس

 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

הגשת משקאות 
משכרים לצריכה 

 במקום ההגשה

אפייה, טיגון, צלייה 
וכדומה, למעט בעל 

עסק שקבל פטור 
מאת המועצה 

מקומית, ישלח 
לאיגוד תכנית 

להקמת מערכות 
 לטיפול

בפליטת ריחות 
ומזהמי אוויר. בעל 

העסק יתקין ויפעיל 
מערכות כאמור רק 
לאחר שתאושר על 

די איגוד ערים י
 –לאיכות הסביבה 

 .דרום יהודה
יתקין   בעל העסק

ויפעיל מפריד שומן, 
בנפח ובטכנולוגיה 

כזאת שתאפשר 
לעמוד בערכי   לעסק

הפליטה לביוב 
בכללי  הנדרשים

גידי מים וביוב תא
)שפכי מפעלים 

המוזרמים למערכת 
 –הביוב(, תשע"ד 

אלא אם כן   ,2014
קיבל פטור מהקמה 

כאמור, מהמועצה 
 .מקומית

בעל העסק יתחזק את 
מפריד השומן על פי 

הוראות היצרן ויפנה 
את תכולת המפריד 

בתדירות כזאת 
שתאפשר 

לעמוד בערכי   לעסק
הפליטה לביוב 

הנדרשים בכללי 
די מים וביוב תאגי

)שפכי מפעלים 
המוזרמים למערכת 

הביוב(, תשע"ד 
–  2014. 

תכולת המפריד 
תפונה רק לאתר 
 .מאושר על פי דין

בעל העסק ישמור 
אישורי פינוי ואישורי 

קליטה, של תכולת 
המפריד, למשך שנה 

בעסקו ויציגם 
למועצה מקומית, על 

 .פי דרישה
יתקין   בעל העסק

בשטח העסק מכל 
לאיסוף שמן ייעודי 

מאכל משומש. המכל 
יהיה משולט ויעמוד 

על מאצרה בנפח 
. השמן 110%

המשומש יפונה 
לחברה שאושרה לכך 

על פי דין. אישורי 
פינוי ואישורי קליטה 

המעידים על כך 
השמן   שפינה את
ועל   כאמור  המשומש

ידי מוביל המאושר 
על פי חוק, יישמרו 

בעסק למשך 
ויוצגו למועצה   שנה

ת, על פי מקומי

הגורמים 
 .המוסמכים

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
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 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

 .דרישה
בעל עסק, שבעסקו יש 

טיפול בבשר, יעמוד 
 5  בכל האמור בסעיף

"דרישות   בפרק
כלליות מעסקים" 
.בעל העסק יעמוד 

בכל האמור 
רישוי עסקים  בתקנות

רעש –)התקן מד
שמחות ובגן  באולם

-אירועים(, התשס"ו 
.בעל העסק  2006

ישלח אחת לשנה, 
לאיגוד ערים לאיכות 

 דרום –הסביבה 
יהודה, פירוט מועדי 
-בצוע כיול התקן מד 

 .רעש ותוצאותיו
חל איסור מוחלט על 
הפעלת זיקוקי דינור 

בתחום אולם 
 האירועים או מטעמו

 מתקני שעשועים א 7.10

בעל עסק ימלא את 
הוראות המועצה כל 

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת

מותר   
במקומות 

שאושרו ע"י 
הגורמים 

 הרלוונטיים. 

 לונה פארק ב 7.10

בעל עסק ימלא את 
הוראות המועצה כל 

הנוגע לאיסוף וטיפול 
 .בשפכים ובפסולת

על פי אישור   
פרטני של 
מהנדס/ת 

 .המועצה

8.2 

העברת רכב ממקום 
 – למקום

בגרירה, הובלה או 
בכל דרך אחרת, וכן 

מקום המשמש 
העסק או לניהול 

לשליטה בו לרבות 
 משרד

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

 

 א 8.3

הובלת כספים, 
יהלומים, תכשיטים, 

ניירות ערך ודברי 
 ערך אחרים

 

  

 

 ב 8.3

הובלה אחרת 
)ארבעה כלי רכב 

ומעלה( וכן מקום 
המשמש לניהול 

העסק או לשליטה 
 בו לרבות משרד

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

 

 א 8.4

הסעת נוסעים וכן 
מקום המשמש 

לניהול העסק או 
 לשליטה בו

 

תצהיר/ הליך  
  מזורז

 ב 8.4

תחנה מרכזית, 
כהגדרתה בפקודת 

 ,התעבורה
 תחנת רכבת מרכזית

 

centralstationtrainstation8.4b.docx 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/transportation_and_passangers.aspx 
 

 

 

-תחנת רכבת תת ד 8.4
     קרקעית

8.5 
 –כלי טיס לסוגיהם 

יצורם, תיקונם, 
 שיפוצם

 
  

 

 א 8.6

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

 – חלקים משומשים
מכירתם, השכרתם, 

 

תצהיר/ הליך  
  מזורז

file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/centralstationtrainstation8.4b.docx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/transportation_and_passangers.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/transportation_and_passangers.aspx
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 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

תיווך בהם, למעט 
אולם תצוגה לכלי 

 רכב חדשים

 ב 8.6

 ,חניון בתשלום
חניון ששטחו מעל 

מ"ר המשמש  500
באי מרכז מסחרי 
הסמוך לו, למעט 

חניון כמפורט 
 ז 8.6בסעיף 

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

 

 ג 8.6

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

 – חלקים משומשים
 רחיצתם

 

תצהיר/ הליך  
  מזורז

 ו 8.6

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

 – חלקים משומשים
 ייצורם, שיפוצם

 

  

 

 ז 8.6

-חניון מקורה או תת
קרקעי, ששטחו מעל 

מ"ר שהוא  500
בתשלום או פתוח 

למעט לקהל הרחב, 
חניון המשמש את 

עובדי או דיירי 
 הבניין בלבד

 

  

 

 א 8.7

 חלקים משומשים
של כלי רכב, ציוד 

 מכני הנדסי )צמ"ה(
– 

 מכירתם, אחסונם

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

 

 ב 8.7

 חלקים משומשים
של כלי רכב, ציוד 

מכני הנדסי )צמ"ה( 
 פירוקם מהרכב –

 

תצהיר/ הליך  
  מזורז

 – כלי שיט א 8.8
     השכרתם, אחסונם

     מעגנה ג 8.8

 ד 8.8
 – כלי שיט

ייצורם, תיקונם, 
 שיפוצם

 
  

 

 א 8.9

מקום  – מוסך
לתיקון ואחזקת כלי 

רכב, צמ"ה 
וחלקיהם, לרבות 

מוסך של עסק 
 –  שאינו טעון רישוי
מכונאות כללית, 

פחחות וצביעה 
)לרבות כלי רכב 

 המונעים בגז(

 

garage8_9.docx 
 

lobby/Pages/garage.aspx-http://business.gov.il/small 
 
 

תצהיר/ הליך 
מותר   מזורז

באישור 
הוועדה 
לתכנון 

יה ובנ
ובכפוף 

לאישורים 
 הרלוונטיים.

 ב 8.9

מקום  – מוסך
לתיקון ואחזקת כלי 

רכב, צמ"ה 
וחלקיהם, לרבות 

מוסך של עסק 
 –  שאינו טעון רישוי

 חשמלאות

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

מותר 
באישור 
הוועדה 
לתכנון 

ובניה 
ובכפוף 

לאישורים 
 .הרלוונטיים

 ד 8.9

מקום  – מוסך
לתיקון ואחזקת כלי 

צמ"ה רכב, 
וחלקיהם, לרבות 

מוסך של עסק 
 –  שאינו טעון רישוי

 תיקון תקרים

 

garage8_9_d.docx 
 
-lhttp://business.gov.il/smal

lobby/Pages/Garage8_9_d.aspx 
 
 

תצהיר/ הליך 
מותר וגם  מזורז

כחלק 
ממתחם 

 .תחנת דלק

file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/garage8_9.docx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/garage.aspx
file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/garage8_9_d.docx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garage8_9_d.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Garage8_9_d.aspx
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 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

 ו 8.9

קום מ – מוסך
לתיקון ואחזקת כלי 

רכב, צמ"ה 
וחלקיהם, לרבות 

מוסך של עסק 
 –  שאינו טעון רישוי
 טיפול אחר ברכב

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

כל מקום 
שמותר בו 

 מסחר.

     רכבל 8.11

מרכז תחזוקה  8.12
     לרכבות

 א 9.1

כלי נשק ותחמושת 
מכירתם,   –

תיקונם, אחסונם 
כלי ירייה  20)אחסון 

ומעלה או אחסנת 
כדורים  100,000
 ומעלה(

 

  

כל מקום 
שמותר בו 

 מסחר

 מטווח ירי ב 9.1

מתקן לשטיפת חלקי 
נשק, במידה וקיים, 

יעמוד על משטח 
שאינו מנוקז למערכת 

 .הביוב
משומש פסולת שמן 

תטופל כאמור 
בתקנות מניעת 

)שמן  מפגעים
 1993-משומש(, תשנ"ג
פסולת חומרים 

מסוכנים לרבות 
עופרת תועבר לאתר 

 .מאושר לפי כל דין

 docxב. 9.1מפרט פריט 
 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/Shooting_range_9_1.aspx 
 

 

 

כלי נשק ותחמושת  ג 9.1
     ייצורם  –

9.4 
שרותי שמירה או 

מוקד  –איתור 
 בקרה אלקטרוני

 
  

 

 – אבני חן, יהלומים 10.1
  ליטושם, עיבודם

מקום כל   
שמותר בו 

 מסחר

10.2 

אבנים, מחצבים, 
 – מינרלים

חציבה, כרייה, 
גריסה )לרבות 
מגרסה ניידת(, 

 עיבוד ושינוע פנימי

מגרסה ניידת 
לשימוש   מותרת

עצמי בלבד באתר 
בנייה בו מוצבת 

המגרסה. המגרסה 
תפסיק פעילותה עם 
גמר עבודות הבנייה 

 .באתר

  
אסור 

בתחומי 
המועצה 

המקומית 
אל דלית 
 .כרמל

10.3 

בית דפוס, למעט 
הדפסה על נייר 

באמצעות צילום, 
 שכפול או העתקה

 

מותר בכל   
מקום בו 

 מותר מסחר

 א 10.4

טקסטיל, דברי 
 – הלבשה

ייצור, צביעה, 
 אשפרה, הדפסה

 

כל מקום   
שמותר בו 

 מסחר

 ב 10.4
טקסטיל, דברי 

 – הלבשה
 גזירה, תפירה

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

מותר בכל 
מקום בו 

מותר 
 .מסחר

 –דברי הנעלה  10.5
     ייצורם

 א 10.6
 – דשנים

ייצורם, עיבודם, 
 אריזתם

 
  

 

 – דשנים ב 10.6
     אחסונם

file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/מפרט%20פריט%209.1%20ב.docx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Shooting_range_9_1.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Shooting_range_9_1.aspx
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 אל כרמל דאליתומית מועצה מק

 עסקים לקידום ורישויהמחלקה 

 

 

 

 

 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

 א 10.7

חומרי גלם לבנייה, 
מוצרי בנייה 

מוגמרים, מלט, 
בטון, אספלט, זפת, 

 – ומוצריהם
הכנתם, ייצורם, 

 עיבודם

 

  

מותר בכפוף 
לאישורים 

 הרלוונטיים.

 ב 10.7

חומרי גלם לבנייה, 
מוצרי בנייה 

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

 – ומוצריהם
אחסונם, מכירתם, 
למעט אולם תצוגה 
 בלבד שאין בו מלאי

 

תצהיר/ הליך  
 מזורז

מותר בכפוף 
לאישורים 

 הרלוונטיים.

 ג 10.7
הכנתם, ייצורם, 
עיבודם של אבן 

 ושיש
 

מותר    
בכפוף 

לאישורים 
 הרלוונטיים.

הכנתם, ייצורם,  ד 10.7
  עיבודם של בלוקים

מותר בכפוף   
לאישורים 

 הרלוונטיים.

 א 10.8

 חומרי חיטוי או
 – ניקוי

ייצורם, עיבודם, 
 אריזתם

 

  

 

 ב 10.8

 חומרי חיטוי או
 – ניקוי

אחסונם שלא לצורך 
 מכירה במקום

 

disinfectants10.8b.docx 
 
-http://business.gov.il/small

lobby/Pages/Disinfectants.aspx 
 
 

 

 

10.9 

גלם, מוצר, חומר 
מכשיר או חלקיו 

שאינם טעוני רישוי 
לפי פרט אחר 

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

השחזתו, הדפסה 
 עליו, תיקונו

תנאים פרטניים 
יינתנו בהתאם למהות 

ולהיקף   העסק
 .פעילותו

  

 

10.10 
 א

חומרים מסוכנים, 
לרבות חומרים 
רדיואקטיביים 
ם ופסולת חומרי

 – מסוכנים
ייצורם, עיבודם, 

 אריזתם, מחזורם

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

10.10 
 ב

חומרים מסוכנים, 
לרבות חומרים 
רדיואקטיביים 

ופסולת חומרים 
 –  מסוכנים
 אחסונם

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

10.10 
 ג

חומרים מסוכנים, 
לרבות חומרים 
רדיואקטיביים 

ופסולת חומרים 
 –  מסוכנים
 מכירתם

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

10.10 
 ד

חומרים מסוכנים, 
לרבות חומרים 
רדיואקטיביים 

ופסולת חומרים 
 –  מסוכנים

 איסופם, שינועם
למעט איסופם או 

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

file:///C:/Users/ran/Desktop/הודא/disinfectants10.8b.docx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Disinfectants.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Disinfectants.aspx
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 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

שינועם בצנרת 
בתחום נמל 

כהגדרתו בפקודת 
הנמלים ]נוסח 

-התשל"אחדש[, 
1971 

10.10 
 ה

חומרים מסוכנים, 
לרבות חומרים 
רדיואקטיביים 

ופסולת חומרים 
 – מסוכנים

טיפול באריזות 
 משומשות

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

10.10 
 ו

חומרים מסוכנים, 
לרבות חומרים 
רדיואקטיביים 

חומרים ופסולת 
 – מסוכנים

 טיפול בפסולת

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

10.10 
 ז

תחנת מעבר לפסולת 
  חומרים מסוכנים

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 כרמל.

10.11 
 א

חומרי נפץ, מוצרים 
המכילים חומרי 

נור -נפץ, זיקוקין די
ייצורם, עיבודם,  –

 פיתוחם

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

10.11 
 ב

חומרי נפץ, מוצרים 
המכילים חומרי 

נור -נפץ, זיקוקין די
מכירתם,  –

 אחסונם, אריזתם

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

10.11 
 ג

חומרי נפץ, מוצרים 
המכילים חומרי 

נור -נפץ, זיקוקין די
שינועם, הובלתם,  –

 איסופם

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

10.11 
 ד

חומרי נפץ, מוצרים 
המכילים חומרי 

נור -נפץ, זיקוקין די
 מחזורם, הנצלתם –

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

10.11 
 ה

חומרי נפץ, מוצרים 
המכילים חומרי 

נור -נפץ, זיקוקין די
השמדתם, אתר  –

 להשמדתם

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

10.11 
 ו

חומרי נפץ, מוצרים 
המכילים חומרי 

נור -נפץ, זיקוקין די
בחינתם, אתר  –

 לבחינתם

 

אסור   
בתחומי 
המועצה 

המקומית 
דלית אל 

 .כרמל

  מרפדייה 10.13

תצהיר/ הליך  
 מזורז

מותר בכל 
מקום בו 

מותר 
 מסחר.

10.14 
 א

מתכת, מוצריה, 
מותר    מוצרים בעלי מרכיב 

במקום 
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 קידום ורישוי
 עסקים

תיאור העסק טעון  פריט
מתחמים  הליך מקוצר מפרט אחיד  דרישות מקצועיות הרישוי

 מאושרים

מתכתי, גרוטאות 
 – מתכת

ייצורם, עיבודם, 
יציקתם, ציפויים, 

 ניקויים, צביעתם

שקיבל 
 היתר לעסק

10.14 
 ב

פחחות, למעט 
 פחחות רכב

במידה ובעסק 
מתבצעת פעילות 

צביעה, העסק יעמוד 
בכל תנאי המשרד 

להגנת הסביבה 
המופיעים במפרט 

 10.14לפריט  האחיד
 .ג

  

מותר 
במקום 
שקיבל 

 היתר לעסק

10.14 
  מסגריה ג

מותר   
במקום 
שקיבל 

 היתר לעסק

 ייצור שלטים ד10.14

במידה ובעסק 
מתבצעת פעילות 

צביעה, העסק יעמוד 
בכל תנאי המשרד 

להגנת הסביבה 
המופיעים במפרט 

 10.14האחיד לפריט 
 .ג

  

מותר 
במקום 
שקיבל 

 היתר לעסק

10.14 
 ה

מתכת, מוצריה, 
מוצרים בעלי מרכיב 

מתכתי, גרוטאות 
 – מתכת

אחסונם, מיונם 
 סחר בהם

אחסון מתכת, 
מוצריה, מוצרים 

בעלי מרכיב מתכתי, 
יתבצע על משטחים 

עמידים לחלחול 
מזהמים תוך מניעת 

 .זיהום קרקע

  

מותר 
במקום 
שקיבל 

 היתר לעסק

10.14 
 ו

מתכת, מוצריה, 
מוצרים בעלי מרכיב 

מתכתי, גרוטאות 
 – מתכת

 הרכבתם

 

  

 

10.14 
 ז

מתכת, מוצריה, 
מוצרים בעלי מרכיב 

מתכתי, גרוטאות 
 – מתכת

 גריטתם

 

מותר   
במקום 
שקיבל 

 .היתר לעסק

10.16 
 א

 – עץ ומוצריו
עיבוד, 
צביעה,   ייצור,

 ציפוי, חיסום וחיטוי

 

מותר   
במקום 
שקיבל 

 היתר לעסק

10.16 
 ב

 – עץ ומוצריו
  רהיטיםייצור 

מותר   
במקום 
שקיבל 

 היתר לעסק

10.16 
 ג

 – עץ ומוצריו
  אחסונו ומכירתו

מותר   
במקום 
שקיבל 

 היתר לעסק

 –פלסטיק ומוצריו  10.20
     ייצור, עיבוד, מחזור

 – נייר ומוצריו 10.21
  ייצור

מותר   
במקום 
שקיבל 

 היתר לעסק
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 בבקשה לרישיון עסק תהליך העבודה של הרשות המקומית בטיפול
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתן מידע מוקדם

 קבלת בקשות וחידוש רישיון העסק

 הבקשהבחינת 

 העברת הבקשה לגורמי

 אישור חיצוניים ופנימיים

 טיפול יחידת הרישוי 

 בנושאים רלוונטיים

ריכוז אישורים ותנאים, תוך קידום 

 תהליך הרישוי.

 

 מתן תשובה ופעולה בהתאם
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 קידום ורישוי
 עסקים

 
 
 
 

 עיקרי התהליכים ברישיון עסק 
 
 

 וועדת רישוי עסקים מח' רישוי עסקים אזרח

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 דיון בבקשת האזרח
הגשת בקשת הלקוח 

לאישור וועדת רישוי 

 עסקים

הגשת בקשה 
 לפתיחת עסק

האם 
אושרה 
 הבקשה

 לא
שליחת מכתב ללקוח 

 לבקשהעל סירוב 

  כן

שליחת מכתב ללקוח 

בצרוף טופס בקשה 

לרישיון עסק ושובר 

 תשלום אגרה

בקשה לקבלת תכנית 

 הנדסית של העסק

הפנית הלקוח למחלקת 

הנדסה לקבלת היתר 

, והתאמת התכנית בניה

 לעסק.
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 מנהל מח' רישוי
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

בדיקת המסמכים שהוגשו 

 וביצוע סיור בשטח

האם כל 

הפריטים 

 תקינים?

 
הודעה ללקוח כי פתיחת 

 העסק לא מאושרת
 לא

 כן

פתיחת תיק עסק חדש והזנת 
במידה הנתונים למחשב, 

 והעסק במסלול תיק מזורז
יום  30ו/או עפ"י תצהיר תוך 

  ינופק רישיון לבעל העסק.

במידה והעסק דורש 

אישורים מגורם חיצוני 

שליחת הבקשה למשרדי 

ממשלה רלוונטיים לצורך 

 קבלת אישור

מתן 
מענה 
ללקוח 

 עד 
 יום 30

1 
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 קידום ורישוי
 עסקים

     

                                        

 ישוי מטעם משרדי ממשלהגורמי ר                                                              מנהל רישוי עסקים

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

ביצוע ביקורת בעסק לשם 

 אישור תקינותו

האם 

נמצאו 

ליקויים

? 

קבלת האישורים 

 מגורמי הרישוי

 הפקת רישיון

עסק לבעל 

 העסק

ביצוע ביקורת 
תברואית 
בתדירות 

משתנה על פי 
 סוג העסק

שליחת מכתב 

ללקוח לצורך 

 תיקון הליקוי

ביצוע מעקב 

על תיקון 

 הליקויים

 לא

 כן
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 נספח א

 
 
 

 דלית אל כרמלקישור לאתר המועצה המקומית 
/https://mdec.co.il/he 
 

 2014קישור לחוק עזר לדלית אל כרמל "מודעות ושלטים" התשע"ד 
https://mdec.co.il/uploads/n/1558427353.7906.pdf 

 
 2013וק עזר לדלית אל כרמל "העמדת הרכב וחנייתו" התשע"ג קישור לח

https://mdec.co.il/uploads/n/1558427349.7993.pdf 
 

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, קישור ל
 2014 –תשע"ד 

http://www.mono.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nitur2.pdf 
 

 1993-)שמן משומש(, תשנ"ג תקנות מניעת מפגעיםקישור ל
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/used_oil1993/he/hazardous_

materials_takanot_shemen_meshumash1993.pdf 
 

 והביוב פלגי מוצקיןקישור לתאגיד המים 
 /motzkin.co.il-http://palgey 

 
 קישור לוועדה לתכנון ובניה רכס הכרמל

http://rechescarmel.complot.co.il/Pages/default.aspx 
 

 1965 -שור לחוק התכנון ובנייה תשכ"הקי
https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/%D7%9B

D7%9C%D7%9C%D7%99/klali08.pdf% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://mdec.co.il/he/
https://mdec.co.il/uploads/n/1558427353.7906.pdf
https://mdec.co.il/uploads/n/1558427349.7993.pdf
http://www.mono.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/nitur2.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/used_oil1993/he/hazardous_materials_takanot_shemen_meshumash1993.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/used_oil1993/he/hazardous_materials_takanot_shemen_meshumash1993.pdf
http://palgey-motzkin.co.il/
http://rechescarmel.complot.co.il/Pages/default.aspx
https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali08.pdf
https://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/klali08.pdf
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 קידום ורישוי
 עסקים

 
 


