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 דרישות פרטניות

 פריטים:

 בית אוכל 2.4

תיאור העסק טעון  מס פריט
 הרישוי

 מדיניות המועצה האזורית דרישות האגף/מחלקה /גורם רלוונטי

ת קפה, מסעדה בי א 2.4
לרבות הגשת 

משקאות משכרים 
 לצריכה במקום

בעל העסק יחזיק את מפריד השמן על פי הוראות היצרן 
תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק ויפנה את 

לעמוד  בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי 
המים וביוב)שפכי מפעלים המוזרמים למערכת 

 .4122הביוב(תשע"ד 
תכולת המפריד תפונה  רק לאתר מאושר על פי דין. בעל 

העסק ישלח למח' התברואה אחת לשלשה חודשים או 
ידי הרשות, אישורי פינוי בתדירות אחרת שתקבע על 

וקליטה המעידים על כך שפינה את המפריד לאתר מורשה 
כאמור ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק. בעל העסק 

ישמור קבלות ואישורים אלו למשך שנה בעסקו ויציגם למח' 
 התברואה על פי דרישה.

בעל העסק יתקין בשטח מכל ייעודי לאיסוף שמן מאכל 
משולט ויעמוד על מאצרה בנפח של משומש. המכל יהיה 

מנפח מכל האצירה. השמן המשומש יופנה  לחברה  221%
שאושרה לכך עלפי דין. אישורי הפינוי ואישורי הקליטה 
המעידים על כך שהשמן המשומש פונו מעסקו יישמרו 

 חודשים ויוצג למח' תברואה על פי דרישה. 6במשך 
סמך במהאמור  כל בעל עסק חדש וקיים, יבצעו את

"הנחיות ודרישות בנושא מניעת זיהום אויר ורעש למסעדות 
 (קישורובתי קפה")

 -וטרינר
במידה ובמקום מוגש מזון מן החי יבוצעו בכל משלוח בשר 

של תקנות  66הנכנס למקום בדיקות משנה כאמור בסעיף 
 2662מניעת מחלות בע"ח)שחיטת בהמות( התשכ"ד 

 משנת התשכ"ח  והתשס"ו.ותיקוניה 
בדיקות המשנה והאישור על ביצועם יתקבלו בתחנה לביצוע 

 -בדיקות משנה הנמצאת במועצה האזורית באר טוביה
מועצות אזוריות ובכללן  6-מחלקת הווטרינריה המשותפת ל

מועצה אזורית יואב והכל לפי האמור במסמך :"נוהל  בצוע 
תם לתחום בדיקות משנה למוצרים מן החי טרם הכנס

 (קישורהמועצה האזורית יואב")

רק באזורי מסחר באזורי 
תעשייה ושימוש חורג 

 בישובים

  

תזכורת: בעל עסק / יזם, זכור! אין לדלג על אף שלב מתוך שלושת השלבים הבאים, בדרך לקבלת 

 רישוי עסק.

 ....ני האישור לפריט: יפורסם בהמשךדרישות נות:  2שלב 

 .: דרישות כלליות מעסקים4שלב 

 .: דרישות פרטניות לפי סוג העסק3שלב 

 העסק לעמוד בהן.ל בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעיובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק 

   בפרק "דרישות כלליות מעסקים"עות זאת בנוסף לדרישות הרלבנטיות לעסקו המופי

בנוסף לאמור בעמדות מדיניות המועצה כמפורט בטבלה נדרש בעל העסק / יזם לעמוד גם  –בעל עסק / יזם, לתשומת לבך 

 בהוראות התוכנית המפורטת התקפה ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
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