
 מזון  –  4קבוצה 

 דרישות פרטניות

 פריטים:

מס 
 פריט 

תיאור העסק טעון  
 הרישוי

 מדיניות המועצה האזורית  דרישות האגף/מחלקה /גורם רלוונטי 

ת קפה, מסעדה  בי א  4.2
לרבות הגשת משקאות  

משכרים לצריכה  
 במקום 

מן על פי הוראות היצרן  ובעל העסק יחזיק את מפריד הש
המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק  ויפנה את תכולת 

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

 . 2011הביוב(תשע"ד 
תכולת המפריד תפונה  רק לאתר מאושר על פי דין. בעל  

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

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  
ט ויעמוד על מאצרה בנפח של  משומש. המכל יהיה משול

מנפח מכל האצירה. השמן המשומש יופנה  לחברה  110%
שאושרה לכך עלפי דין. אישורי הפינוי ואישורי הקליטה  
המעידים על כך שהשמן המשומש פונו מעסקו יישמרו  

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

"הנחיות ודרישות בנושא מניעת זיהום אויר ורעש למסעדות  
 ( זיהום אוויר מסעדה הנחיות ובתי קפה")

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

של תקנות   68משנה כאמור בסעיף  הנכנס למקום בדיקות 
  1964מניעת מחלות בע"ח)שחיטת בהמות( התשכ"ד 

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

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

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

  ( ביצוע בדיקות מוצרים מהחי  נוהלהמועצה האזורית יואב")
 בית קפה, מסעדה  -אחיד   מפרט

באזורי  ו רק באזורי מסחר 
או בייעודי  תעשייה  מלאכה ו

קרקע אחרים בכפוף למתן  
 היתר לשימוש חורג.  

 חייב ברישיון הובלת מזון  חלב גולמי, הובלתו   -אחיד   מפרט הובלתו  -חלב גולמי ב' 4.5

 א'  4.6

מזון ומרכיביו לרבות  
משקאות וחומרי גלם  

  ייצורו עיבודו אריזתו
מחומרי גלם מהחי  

  5ביכולת יצור מעל  
טונות ביום. ייצורו  

עיבודו אריזתו מחומרי  
גלם מהצומח ביכולת  

  50ייצור העולה על 
 טונות ליום 

  מזון ומרכיביו  -אחיד   מפרט

  קיוסק   -אחיד   מפרט קיוסק  א  4.7

4.8 

  -משקאות משכרים
פאב ,בר, מסבאה וכל  

עסק שעיקר פעולתו  
הגשתם לצורך צריכה  

 במקום ההגשה  

משקאות משכרים, הגשה לצורך צריכה   -אחיד   מפרט
 במקום ההגשה 

לא יתאפשר עסק לפי פריט  
זה באזור מגורים ובמרחק  

מ' מאזור    500 - שלא יפחת מ
 מגורים על פי הגדרתו בתב"ע 

  

https://www.yoav.org.il/images/moazyoav/o_1b5uhed0k1ae74fm1gvk1kog6crm.pdf
https://www.yoav.org.il/images/moazyoav/o_1b5uh2ud5mlf105ov701o6i1bmft.pdf
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/restaurant.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Raw-milk-4-5.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Food-and-ingredients-4-6.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/kiosk_over_300_square_meters_4_7.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Alcoholic_beverages_4_8.aspx
http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Alcoholic_beverages_4_8.aspx


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

 רישוי עסק. 

 רישות נותני האישור לפריט: יפורסם בהמשך... : ד 1שלב 

 . : דרישות כלליות מעסקים 2שלב 

 . : 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. 


