
 תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים   –10קבוצה 

 דרישות פרטניות

כל העסק הצורך מים בתהליך הייצור ואמור לפלוט שפכים הן למערכות המועצה והן למערכות פרטיות יכין  לכל מפעל/עסק 

כל דין   . אין באמור לעיל לסתור את הוראות( קישורלפי ההנחיות)  סקר שפכים ופרשה טכנית לפני התחברותו למע' הביוב

 .  2014הביוב התשמ"ד  רכות וביניהם החוק להזרמת שפכי תעשיה למע

 פריטים:

תיאור העסק טעון   מס פריט
 הרישוי

 מדיניות המועצה האזורית  דרישות האגף/מחלקה /גורם רלוונטי 

 א'  10.4

טקסטיל, דברי  
ייצור  - הלבשה

צביעה, אשפרה,  
 הדפסה

טקסטיל והלבשה: ייצור,   –  מפרט אחיד
 צביעה, אשפרה, הדפסה 

לא תותר הקמת עסק מסוג זה אלא באזורי  
 מלאכה ותעשייה על פי תב"ע 

 ב'  10.4
טקסטיל, דברי  

גזירה   - הלבשה
 תפירה  

 גזירה ותפירה  –  מפרט אחיד
 

10.5 
  -דברי הנעלה 

 ייצורם 
 דברי הנעלה, ייצורם  –  מפרט אחיד

תותר הקמת עסק מסוג זה רק באזורי  
 ע מלאכה ותעשייה המוגדרים על פי תב"

 ב' -א' 10.8

חומרי ניקוי או  
חיטוי: יצורם,  

עיבודם, אריזתם,  
אחסנה שלא לצורך  

 מכירה במקום 

 חומרי ניקוי או חיטוי  –  מפרט אחיד
לא תותר  הקמת עסקים אלו אלא בתחום  

  המוגדרים על פי תב"ע  אזורי מלאכה ותעשיה
 מחוץ לישובים. 

חומר גלם, מוצר,   10.9
מכשיר או חלקיו  

שאינם טעונים  
לפי פריט  רישוי  
ייצורו, עיבודו  - אחר

צביעתו, הרכבתו  
ציפויו, השחזתו,  

הדפסה עליו  
 ,תיקונו 

חומר גלם, מוצר, מכשיר או   –  מפרט אחיד
 חלקיו שאינם טעונים רישוי לפי פריט אחר 

 

- א' 10.10
 'ז

חומרים מסוכנים :  
יצורם ,עיבודם,  

אריזתם, מחזורם,  
אכסונם, איסופם  

טיפול באריזות  
משומשות של  

חומרים מסוכנים  
טיפול בפסולת  

חומרים מסוכנים,  
תחנת מעבר  

לפסולת חומרים  
 מסוכנים. 

 

לא תותר הקמת עסקים אלו בתחום המועצה  
אלא לאחר עמידה בדרישות   " יואב" האזורית 

הכבאות   , ה, הבריאותמשרדי הגנת הסביב
וכל יתר נותני האישור ובכל מקרה לא בתחום  

 יישובי המועצה. 

 ג'   10.16
אחסונו   - עץ ומוצריו

 מכירתו 
 עץ ומוצריו  –  מפרט אחיד

 
 

  

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

 רישוי עסק. 

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

 . : דרישות כלליות מעסקים 2שלב 

 . : דרישות פרטניות לפי סוג העסק3שלב 

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-a.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-a.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-a.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-a.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/textile-10-4-b.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Footwear10-5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Disinfectants.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Raw-material-10-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Raw-material-10-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Raw-material-10-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Raw-material-10-9.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Wood-10-16-c.aspx


 לעמוד בהן.  העסקל 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".

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

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


