
 עינוג ציבורי, נופש וספורט –7קבוצה 

 דרישות פרטניות

 פריטים:

 

תיאור העסק טעון  מס פריט
 הרישוי

 מדיניות המועצה האזורית דרישות האגף/מחלקה /גורם רלוונטי

7.5 
מכון כושר ששטחו 

 מ' 800מעל 
 מכון כושר – מפרט אחיד

 

 א 7.7
מקום לעריכת 

מופעים וירידים 
 בלא מזון

 עריכת מופעים וירידים – פרט אחידמ

 

 דיסקוטק ו' 7.7

 -איכות הסביבה
כולל כל מערכות  המרחב להשמעת מוסיקה

בחלל פנימי של מבנה  ההגברה הקולית יהיו
העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים 

פתחים כלפי חוץ הם חייבים להיות סגורים 
 באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.

בעל העסק יגיש למח' רישוי עסקים חו"ד 
אקוסטית שמטרתה להוכיח על ידי מדידות 

בשטחו/או הערכות מקצועיות שמערכת 
של העסק כאשר היא מופעלת  ההגברה הקולית

בעצמה המרבית ומעטפת מבנה העסק  עומדים 
בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(  

חוות  .(1990מפגעים  מניעת)1990התש"ן 
למיקומה של הדעת תכלול גם התייחסות 

של הקהל, מיקום החניה לכלי  הכניסה/יציאה
רכב לשם מניעת רעש בלתי סביר בסביבה 
הקרובה. מח' רישוי עסקים רשאית לדרוש 
השלמות לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים 

להפחתת רעש לרמות הנדרשות בחוק בהתאם 
 לממצאי חוות הדעת.,

באזורי מגורים ו/או  לא תותר הקמת דיסקוטק
 .מ' מבתי מגורים 500של  במרחק

7.9 
אולם או גן 

 לשמחות ולאירועים

המצאת אישורים מתאימים לעמידה 
)הקמת רעש בלתי בתקנות למניעת מפגעים

מפגעים  מניעת) 1990סביר( התש"ן 
תקנות למניעת מפגעים התשנ"ג ( 1990
תקנות רישוי ( 1992מניעת מפגעים ) 1992

התקן מד רעש באולמות שמחה –עסקים 
  (.רעש מדוגני אירועים )

שמחת  או גני לא תותר הקמת אולמות
לאירועים באזורי מגורים ובמרחק של לפחות 

 מ' מאזור מגורים. 500

  

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

 רישוי עסק.

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

 .: דרישות כלליות מעסקים2שלב 

 .: דרישות פרטניות לפי סוג העסק3שלב 

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

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

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.

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Gym7_5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Public-pleasure-7-7.aspx
https://www.yoav.org.il/images/moazyoav/o_1b5uhed0k1job1nt8dkrsnb1t63o.pdf
https://www.yoav.org.il/images/moazyoav/o_1b5uhed0k1job1nt8dkrsnb1t63o.pdf
https://www.yoav.org.il/images/moazyoav/o_1b5uhed0k1job1nt8dkrsnb1t63o.pdf
https://www.yoav.org.il/images/moazyoav/o_1b5uh2ud5f1t1o7iupajlo14ek11.pdf
https://www.yoav.org.il/images/moazyoav/o_1b5uh2ud51l18neefe8bbu1n3l10.pdf

