
 מים ופסולת  –5קבוצה 

 דרישות פרטניות

  פריטים:

תיאור העסק טעון   מס פריט
 הרישוי

 מדיניות המועצה האזורית  דרישות האגף/מחלקה /גורם רלוונטי 

 אשפה ופסולת, איסוף והובלה  –  מפרט אחיד הובלתה  ,איסופה ב  5.1

בעל העסק יאסוף ויוביל את הפסולת לאתר  
במידה והאתר    -מאושר על פדין ועל ידי הרשות

 נמצא בתחומי המועצה האזורית יואב. 
ת כל פעולה  בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספ

של עיבוד, ניצול, מחזור ומיון אלא רק באתר  
מורשה על פי כל דין ועל ידי הרשות באם האתר  

 נמצא בתחום המועצה. 
- ריקים או מלאים–בעל העסק יאכסן כלי אצירה  

 במקום מאושר על ידי הרשות. 
חניית רכבי איסוף בתום שעות העבודה תתבצע  

 . אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות
בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה  

לפסולת וכלי הרכב המשמשים להובלתה, רק  
בתחנות מעבר או באתר סילוק פסולת שאושר על  

 ידי המשרד להגנת הסביבה 

 ג  5.1

– טיפול בפסולת 
לרבות עיבודה,  
ניצולה, מחזורה,  

מיונה, קומפוסטציה,  
 שריפתה. 

 

לת כל  אתר הטיפול בפסולת יוקם רק לאחר קב
האישורים מנותני האישור בדגש על עמידה בתנאי  

המשרד להגנת הסביבה. לא ימוקם אתר פסולת  
מ' מגבול הישוב כפי   500בסמיכות לישוב)לפחות 

תחום  -שמופיע בתשריט הישוב כקו כחול
המחנה(.לא יאושר אתר טיפול בפסולת באם אינו  

מופיע בתכניות מתאר של המדינה או המחוז  
 לנושא. הרלוונטיות 

 שפכים וקולחין, הובלה במכליות   –  מפרט אחיד כליות הובלתם במ  ג  5.3

 - איכות הסביבה
חניית מכליות לאיסוף והובלה של שפכים תתבצע  

 אך ורק במקום שיאושר על ידי הרשות. 
המכליות תתבצע רק במקום שיאושר לכך  שטיפת 

 על ידי הרשות 

  

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

 רישוי עסק. 

 : דרישות נותני האישור לפריט: יפורסם בהמשך... 1שלב 

 . : דרישות כלליות מעסקים 2שלב 

 . סק: דרישות פרטניות לפי סוג הע3שלב 

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

 זאת בנוסף לדרישות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

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

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

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

