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 דרישות פרטניות מעסקים

   בריאות, רוקחות, קוסמטיקה - 1קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  המופיעות בפרק זהכל הדרישות יובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתכניות(

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

אזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר, אזור תעסוקה באזור צומת בר אילן, אזור תעסוקה שער הקרייה בדרום מערב העיר  – אזורי תעסוקה ומסחר 

 ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – מרכז מסחרי שכונתי

 אונו.ים לרחוב לוי אשכול, כולל קניון קריית רחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה
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 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור העסק  פריט

1.1 
 בית מרקחת  

 

לספק/יצרן או  ופסולת חומרים מסוכנים, פסולת תרופות פגי תוקף בעל העסק יחזיר  

בעל העסק ישמור  .על פי חוק באמצעות קבלן  מורשה  לאתר מאושר יפנה אותם

  לפחות. שנהאת אישורי פינוי ואישורי קליטה תעודות קבלה בעסק למשך 

למעט  בכל מקום בו מותר מסחר קמעונאי בתכניות

 .ושב"צ מבנה מגורים
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 דרישות פרטניות מעסקים

 גז 2.1, דלק ואנרגיה - 2קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  כל הדרישות המופיעות בפרק זהיובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתכניות(

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

אזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר, אזור תעסוקה באזור צומת בר אילן, אזור תעסוקה שער הקרייה בדרום מערב העיר  – אזורי תעסוקה ומסחר 

 ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – מרכז מסחרי שכונתי

 אונו.ים לרחוב לוי אשכול, כולל קניון קריית רחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה
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 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור העסק טעון הרישוי פריט

 אסור בכל אזורי העיר  גז תיקון מכלי ה 2.1
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 דרישות פרטניות מעסקים

   דלק לסוגיו   2.2 ,דלק ואנרגיה - 2קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  כל הדרישות המופיעות בפרק זהיובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתכניות(

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

אזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר, אזור תעסוקה באזור צומת בר אילן, אזור תעסוקה שער הקרייה בדרום מערב העיר  – אזורי תעסוקה ומסחר 

 ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – מרכז מסחרי שכונתי

 ו.ים לרחוב לוי אשכול, כולל קניון קריית אונרחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה
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 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור העסק טעון הרישוי פריט

  תחנת דלק ותדלוק א 2.2
ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית 

 . , בהתייחס לסוג התחנה4/18תמ"א  –
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 דרישות פרטניות מעסקים

 , בעלי חייםחקלאות – 3קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  כל הדרישות המופיעות בפרק זהיובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתכניות(

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

אזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר, אזור תעסוקה באזור צומת בר אילן, אזור תעסוקה שער הקרייה בדרום מערב העיר  – אזורי תעסוקה ומסחר 

 ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – מרכז מסחרי שכונתי

 ו.ים לרחוב לוי אשכול, כולל קניון קריית אונרחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה



 
 

8 

 

 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור העסק טעון הרישוי פריט

3.1 
, בית בית מטבחיים

 נחירה, בית שחיטה
 

 לא ניתן לקבל היתר ברחבי העיר
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 דרישות פרטניות מעסקים

  לשימוש חקלאיחומרי הדברה, חומרי רעל  3.4 ,, בעלי חייםחקלאות – 3קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  כל הדרישות המופיעות בפרק זהיובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתכניות(

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מגורים מבנה

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

אזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר, אזור תעסוקה באזור צומת בר אילן, אזור תעסוקה שער הקרייה בדרום מערב העיר  – אזורי תעסוקה ומסחר 

 ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – מרכז מסחרי שכונתי

 כולל קניון קריית אונו. ים לרחוב לוי אשכול,רחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/ית כל תכנתנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה
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 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור העסק טעון הרישוי פריט

 ג 3.4
מכירת חומרי הדברה, חומרי 

 לשימוש חקלאירעל 

 

 

כחלק אינטגראלי מרשת  ,בכל מקום שמותר בו מסחר

 . קמעונאית למוצרי בית וגינה
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 דרישות פרטניות מעסקים

 בית אוכל 4.2מזון,   – 4קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  כל הדרישות המופיעות בפרק זהיובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 .10ראה הגדרות אזורי העיר בעמוד 

 

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה

 

 תיאור העסק טעון הרישוי פריט
 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

 א 4.2

מסעדה לרבות , בית קפה

הגשת משקאות משכרים 

 לצריכה במקום

 

בעל עסק שמפעילותו קיים פוטנציאל גרימת ריחות , 

כתוצאה מקלייה, אפייה, טיגון, צלייה וכדומה, לרבות 

יתקין , העירייהלמעט בעל עסק שקבל פטור מאת 

ויפעיל מערכות לטיפול  בפליטת ריחות ומזהמי אוויר, 

 על פי הנחיות המחלקה לאיכות הסביבה.
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 תיאור העסק טעון הרישוי פריט
 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

 

 

בעל העסק  יתקין ויפעיל מפריד שומן, בנפח 

ובטכנולוגיה כזאת שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי 

כללי תאגידי מים וביוב בהפליטה לביוב הנדרשים 

 – דכת הביוב(, תשע")שפכי מפעלים המוזרמים למער

, אלא אם כן קיבל פטור מהקמה כאמור,  4201

 .מהעירייה

בעל העסק יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות 

היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת 

שתאפשר לעסק  לעמוד בערכי הפליטה לביוב 

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים הנדרשים ב

 .2014  – דהביוב(, תשע"המוזרמים למערכת 

 תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין. 

בעל העסק ישמור אישורי פינוי ואישורי קליטה, של 

, על לעירייהתכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם 

 פי דרישה.

 

בעל העסק  יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף שמן 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/water-and-streams/maim51.pdf
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 תיאור העסק טעון הרישוי פריט
 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

על מאצרה מאכל משומש. המכל יהיה משולט ויעמוד 

. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה 110%בנפח 

לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על 

כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל 

המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנה  ויוצגו 

 על פי דרישה. ,לעירייה

 

ד בכל האמור בעל עסק, שבעסקו יש טיפול בבשר, יעמו

 .(קישור) דרישות כלליות מעסקים 5סעיף  בפרק ב

חלב ומוצריו יוכנסו למקרר ישר עם הגעתם ויוחזקו  

 עד לשימוש בהם. בקירור
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 דרישות פרטניות מעסקים

 , אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים 5.1מים ופסולת,  – 5קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  המופיעות בפרק זהכל הדרישות יובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתכניות(

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

אזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר, אזור תעסוקה באזור צומת בר אילן, אזור תעסוקה שער הקרייה בדרום מערב העיר  – אזורי תעסוקה ומסחר 

 ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – מרכז מסחרי שכונתי

 אונו.ים לרחוב לוי אשכול, כולל קניון קריית רחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה
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 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור העסק טעון הרישוי פריט

 ב 5.1

איסוף והובלה של אשפה 

ופסולת למעט פסולת 

  חומרים מסוכנים

כל  פעולה של   בעל העסק  לא יבצע בפסולת הנאספת

עיבוד, ניצול מיחזור או מיון.  אלא רק באתר המורשה 

לכך על פי כל דין ועל ידי הרשות )במקרה והאתר נמצא 

 בתחומה(.

במקום  -ריקים או מלאים  -יאחסן כלי אצירה  בעל עסק 

 על ידי הרשות. המאושר 

יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה  בעל עסק 

בכל הורקה לפסולת יבשה,  לפסולת, למעט כלי אצירה

 אשר בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולתבאופן ו

 אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

שטיפת רכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על 

 ידי הרשות.

 אין הגבלה –משרד 

עות הפעילות תהיה אך ורק חנית רכבים לאחר ש

 במגרש  ייעודי בצפון מזרח העיר.
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 דרישות פרטניות מעסקים

 , שפכים וקולחין5.3ים ופסולת, מ – 5קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  כל הדרישות המופיעות בפרק זהיובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתכניות(

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

אזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר, אזור תעסוקה באזור צומת בר אילן, אזור תעסוקה שער הקרייה בדרום מערב העיר  – אזורי תעסוקה ומסחר 

 ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – מרכז מסחרי שכונתי

 ים לרחוב לוי אשכול, כולל קניון קריית אונו.רחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ שבתחומםהמקרקעין על  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה
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 תיאור העסק טעון הרישוי פריט
 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

 ג 5.3
הובלתם  -שפכים וקולחים 

 במכליות 

ביובית תרוקן את תוכנה אך ורק במקום שהותר לכך על 

או במקום מורשה על ידי המשרד להגנת  העירייהידי 

 הסביבה.

בסיום יום עבודה ירוקן בעל העסק את המכלית 

וישטוף אותה באופן שלא יישארו בה שאריות  ,במלואה

 שיגרמו למטרד ריח חזק או בלתי סביר.

המכלית בתחום מתקן טיפול שטוף את בעל העסק י

-עלבמקום המאושר או  בשפכים ובאישור בעל המתקן

 .ועל ידי המשרד להגנת הסביבה ,העירייהידי 

 אין הגבלה –משרד 

חנית רכבים לאחר שעות הפעילות תהיה אך ורק 

 במגרש  ייעודי בצפון מזרח העיר.
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 דרישות פרטניות מעסקים

   קניון 6.8מסחר ושונות,  – 6קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  כל הדרישות המופיעות בפרק זהיובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתכניות(

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

אזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר, אזור תעסוקה באזור צומת בר אילן, אזור תעסוקה שער הקרייה בדרום מערב העיר  – אזורי תעסוקה ומסחר 

 ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – מרכז מסחרי שכונתי

 ו.ים לרחוב לוי אשכול, כולל קניון קריית אונרחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה
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 תיאור העסק טעון הרישוי פריט
 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

 קניון ניהול א 6.8

יקים ויתפעל "מתחם שירותים" לקליטת בעל העסק 

פסולת להטמנה ולמיחזור, בהתאם למפרט שייקבע על 

 ידי העירייה. 

במתחם יהיו לפחות דחסני אשפה ומכבשי קרטון 

, בהתחשב בגודל הקניון העיריה על ידי שיקבעבמספר 

 .וסוג ומספר העסקים שפועלים בו

מיכלי אצירת פסולת, את ירכוש על חשבונו בעל העסק 

 מתחם השירותים.שיוצבו בהאמורים לעיל, 

ת מיכלים לאיסוף פסולת בבעל עסק ייתכן ויידרש בהצ 

נייר, זכוכית, פלסטיק וכדומה, מהציבור ומהעסקים, 

. הנחיות לגבי פינוי פסולת זו יועברו על הקניוןרחבי ב

 ידי העירייה.

 

 רק על פי תב"ע ייעודית
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 דרישות פרטניות מעסקים

 עינוג ציבורי 7.7עינוג ציבורי, נופש וספורט,  – 7קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  כל הדרישות המופיעות בפרק זהיובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתכניות(

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

אזור תעסוקה באזור צומת בר אילן, אזור תעסוקה שער אזור תעסוקה אריאל שרון, אזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר,  – אזורי תעסוקה ומסחר 

 הקרייה בדרום מערב העיר ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – מרכז מסחרי שכונתי

 ול, כולל קניון קריית אונו.ים לרחוב לוי אשכרחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה
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 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור העסק טעון הרישוי פריט

 דיסקוטק ו 7.7

אמצעים להפחת   הכוללבמבנה סגור  יופעל העסק

בתקנות  למניעת מפגעים )רעש רעש, לרמות הנדרשות 

למניעת מפגעים  ותקנות  ,1990-בלתי סביר(, התש"ן

 1992 –)מניעת רעש( 

המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה 

ימי של מבנה העסק וללא פתחים הקולית יהיה בחלל פנ

כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים 

להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי 

  גבוה.

ובאזור תעסוקה  באזור תעסוקה צומת סביוןמותר רק 

 .אריאל שרון

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib/%D7%A8%D7%A2%D7%A9/raash02.pdf
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 דרישות פרטניות מעסקים

 הסעת נוסעים 8.4רכב ותעבורה,  – 8קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  כל הדרישות המופיעות בפרק זהיובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :בתכניות(הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם 

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

אזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר, אזור תעסוקה באזור צומת בר אילן, אזור תעסוקה שער הקרייה בדרום מערב העיר  – אזורי תעסוקה ומסחר 

 ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – מרכז מסחרי שכונתי

 , כולל קניון קריית אונו.ים לרחוב לוי אשכולרחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה
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 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור העסק טעון הרישוי פריט

 ב 8.4
תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת 

  התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 .עודיתיי תב"ערק על פי 
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 דרישות פרטניות מעסקים

 מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי )צמ"ה( לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי,  –מוסך  8.9רכב ותעבורה,  – 8קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  כל הדרישות המופיעות בפרק זהיובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתכניות(

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

ה בדרום מערב העיר ת בר אילן, אזור תעסוקה שער הקריאזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר, אזור תעסוקה באזור צומ – אזורי תעסוקה ומסחר 

 ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – שכונתימרכז מסחרי 

 ים לרחוב לוי אשכול, כולל קניון קריית אונו.רחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  הוראות התב"ע החליצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף לה

 .מקרקעיןעל ה
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 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור העסק טעון הרישוי פריט

 א 8.9
מכונאות כללית, פחחות וצביעה 

 )לרבות כלי רכב המונעים בגז(
 

 מותר רק באזור תעסוקה צומת סביון.
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 דרישות פרטניות מעסקים

 חומרי חיטוי או ניקוי   10.8תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים,  - 10קבוצה 

 .הדרישות בכלהינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד  כל הדרישות המופיעות בפרק זהיובהר בזאת כי 

 "דרישות כלליות מעסקים".בפרק  המופיעות  הכלליות הרלבנטיות לעסקולכל הדרישות זאת בנוסף 

 :הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה )ייעודים כהגדרתם בתכניות(

 אזור המיועד למגורים בלבד. – מבנה מגורים

 מבנה מגורים שקומותיו התחתונות משמשות לעסקי מסחר. –מבנה מגורים עם חזית מסחרית 

 שטח לבנייה ציבורית עם מסחר –שב"צ עם מסחר 

 .מלאכה ומשרדיםאזור המיועד ל –אזור מלאכה דב עוז 

 מרכז רייספלד –מרכז מסחרי שכונתי מוגבל 

אזור תעסוקה פסגת אונו בצפון מזרח העיר, אזור תעסוקה באזור צומת בר אילן, אזור תעסוקה שער הקרייה בדרום מערב העיר  – אזורי תעסוקה ומסחר 

 ואזור תעסוקה צומת סביון.

 מרכז מסחרי המשרת שכונה. – מרכז מסחרי שכונתי

 ו.ים לרחוב לוי אשכול, כולל קניון קריית אונרחוב שלמה המלך בין רחוב ירושל – מע"ר

 כולל קאונטרי קריית אונו. –כולל שטח לבנייני ציבור ושטח ציבורי פתוח וכן שטחים ציבוריים בייעודים שונים מאלו  – שב"צ

 יםאו היתר החלו/כל תכנית תנאי פועל העסק ואין בהגדרות שלעיל כדי לגרוע מ המקרקעין שבתחומםעל  היצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"ע החל

 .מקרקעיןעל ה
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 מדיניות העירייה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור העסק טעון הרישוי פריט

 ב 10.8
שלא  ן חומרי חיטוי או ניקויאחסו

 לצורך מכירה במקום
 

 אסור בכל אזורי העיר.

 

 

 

 

 


