
 

 

 :מעסקים כלליותדרישות 

הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל ו כל הדרישות המופיעות בפרק זהחובה לקיים את יובהר בזאת כי 

 העסק לעמוד בהן. 

 .בפרק דרישות פרטניות מעסקיםזאת בנוסף לאמור 

 . כללי1

כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים  בנוסף על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים  .1.1

 לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

, אף מקיום דרישות כל דין החל עליו ,קריית אונוהעיר בתחומי  ,אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק .1.2

 אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.

חוקי העזר מעמידה ב,  קריית אונוהעיר בתחומי  ,עסקבעל מובהר כי אין באמור במסמך זה כדי לפטור  .1.3

 העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.

 זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוקמסמך אין באמור ב .1.4

צפוי לעונשים מנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא ה כלזה אינו מהווה רישיון.  סמך. מולפי כל דין

 הקבועים בחוק.

במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(,  .1.5

 .לכל אחד מאותם עיסוקים ,שבמפרט האחיד הנוספיםגם התנאים  על אותו עסק , יחולו  2013-התשע''ג

פריטי עיסוק(, אך  13רלבנטיות למפרט הנוכחי )הכולל  ,הלןהמפורטות לכמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות  .1.6

הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע בדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו לשאר 

 פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את  ,החל על העסקים נשוא דרישות אלה ,כל שינוי בהוראות כל דין .1.7

 בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק. העסקים.

יובהר כי אי עמידה בדרישות המופיעות במפרט זה יכולה להביא לעיצומים כספיים ונקיטת הליכים  .1.8

 פליליים.
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חוק עזר ו ,1990-בתקנות  למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן קיים את כל האמור בעל עסק י .2.1

 לרבות עדכוניהם, ככל שיהיו מעת לעת )קישור( ,1956 – ז"ט)מניעת רעש(, התש קריית אונול

תקנות כהגדרתו בקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש בלתי סביר, ינ בעל עסק  .2.2

 מעבר לכותלי העסק., 1990 -למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התש"ן

 

 

יפחית את עוצמת הרעש  ויגיש למחלקת איכות  ,נמצא כגורם אפשרי לרעש בלתי סבירעסקו עסק שבעל  .2.3

סביבה תוצאות מדידות, שנערכו על ידי יועץ אקוסטי מוסמך, המוכיחות שהעסק עומד בערכי הסף 

 הנדרשים בחוקים ובתקנות. 

נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד ב"כהגדרתו לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר,  בעל עסק  .1.1

 כתוצאה מפעילות עסקו. , להגנת הסביבה

ריח צמת הנקיטת אמצעים להקטנת עוב בעל העסק חשש ליצירת ריח בלתי סביר, כאמור לעיל, יחייב את  .2.4

שתורה לו  הכול כפיהמלצות לנקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח,  הכולל גם בביצוע סקר ריחות או 

 .לפי הענייןאו  המחלקת לאיכות הסביבה

 בעל העסק יישם את האמצעים להקטנת עוצמת הריח או מסקנות סקר הריחות. .2.5

 

    שפכיםמים ו .3

 

 מכשירים למניעת זרימה חוזרת )מז"ח( .3.1

תקנות בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "כל עסק,  .3.1.1

, יתקיןפטור מהתקנה כאמור על ידי משרד הבריאות,  שקבל עסק למעט 1992  -חוזרת(, התשנ"ב 

שתייה )להלן  מי למערכת חוזרת מים זרימת מונע מכשיר ,כהגדרתו בתקנות-באמצעות מתקין מוסמך

  ., כאמור בתקנותמהעירייה שלו המים את העסק מקבל שבו הצינור מז"ח(, בקטע

עותק מאישור  ולמחלקה לרישוי עסקים   התאגיד""להלן לתאגיד המים מי אונו בעל העסק ישלח  .3.1.2

 ההתקנה של המז"ח.
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 –המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך   בעל העסק יחזיק את .3.1.3

 כהגדרתו בתקנות האמורות . 

על ידי  למחלקה לרישוי עסקיםלתאגיד ותוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו  .3.1.3.1

 שנים לפחות.  3-יל יישמרו בעסק לובמקב הבודק המוסמך

על מנת לעמוד בחובת  בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית .3.1.3.2

 . תקינות המז"ח בכל עת

 

 ניטור שפכי תעשייה .3.2

 רק ,העירונית הביוב למערכת יוזרמו ,העסק פעילותמ שמקורם( סניטרים לא) תעשייתיים שפכים .3.2.1

 פי שנקבעבערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כ שעמדו לאחר

 – דכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"בתוספת הראשונה של 

4201 . 

 בשפכי לטיפול קדם מתקן יתקין העסק בעל והביוב המים תאגיד הנחיית י"ועפ הצורך במידת  .3.2.2

 עד בשפכים המזהמים ריכוז את להוריד מנת על העירונית הביוב למערכת הזרמתם טרם התעשייה

 .אלו בכללים הנקובים הסף לערכי

 

 דיגום שפכים .3.3

 וביוב מים תאגידי      כללי של השלישית בתוספת המוזכרים העסקים מסוגי לאחד המשתייך עסק .3.3.1

 הודעה יקבל העסק. אונו מי המים תאגיד של המקצועי דעתו שיקול י"עפ למפעלים ניטור לתוכנית יכנס

 מים תאגידי בכללי שמפורט כפי בכתב טענותיו את להביע רשאי ויהיה הניטור בתוכנית היכללותו בדבר

 .4 סעיף וביוב

 כמפורט לדיגום ייעודית שוחה חשבונו על יתקין, 3.3.1 בסעיף כמפורט, העסקים סוגי מבין, עסק בעל .3.3.2

, כאמור התנאים כל מתקיימים לא כאשר, אחר במיקום או(, 3)6 ו( 2)6 סעיף וביוב מים תאגידי בכללי

 . אונו מי המים תאגיד לו שיורה כפי

 לתעריפים בהתאם, המים תאגיד ידי על אצלו שיתבצעו הדיגומים ביצוע בעלות יישא העסק בעל .3.3.3

(, ביוב או מים מערכות והקמת וביוב מים לשירותי תעריפים) וביוב מים תאגידי ב"כללי  שנקבעו

 .תיקוניו כל על( התעריפים כללי להלן) ",2009-א"תשע
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 בתוספת למופיע ובניגוד 3 בסעיף לאמור בניגוד שפכים הזרים המפעל כי ונמצא דיגום בוצע .3.3.4

 בתוספת 4 ו 3 פרטים לפי בתשלום המפעל יחויב, וביוב מים תאגידי כללי של יהיהשנ או/ו הראשונה

 . התעריפים לכללי השלישית

, כאמור, העירונית הביוב למערכת המוזרמים בשפכים הרלוונטיים הסף מערכי חריגה של מקרה בכל .3.3.5

 מנת על, הסביבה להגנת והמשרד התאגיד להנחיות בהתאם לפעול  העסק בעל של המלאה באחריותו

 מחודש יאוחר ולא  האפשרית במהירות, וביוב מים תאגידי בכללי הקבועים לריכוזים שפכיו את להביא

 . החריגה גילוי מיום ימים

 בשפכי לטיפול כניתת אונו מי המים לתאגיד יגיש 3.3.1 בסעיף כאמור הניטור לתוכנית הנכנס עסק .3.3.6

 מערכת ואת התעשייתית, הסניטרית הביוב מערכת את המתאר תשריט תכלול התוכנית. תעשייה

 ואת הדיגום שוחת את, בשפכים הטיפול מתקן את, העסק של גשם מי לסילוק התיעול מערכת/  הניקוז

 .האמורה השוחה של מפורט ציון לרבות העירונית הביוב לרשת הקולחים התחברות אופן

 .מהנדס י"ע חתום ויהיה 1:50/1:100 בקנה מידה של  יוגש התשריט             

 

 פסולת -תברואה .4

, או כלי קיבול אחר, שנרכשו על ידו ועל מכלי אצירת פסולתיאגור את הפסולת הנוצרת בעסקו לבעל העסק  .4.1

  למטרדים תברואיים או סביבתיים., באופן שלא יגרום במקום שנקבע על ידי העירייה וצבו יחשבונו, ש

למיכלי אצירת פסולת או   4.1בעל העסק ישליך את הפסולת ממכלי אצירת הפסולת המוזכרים בסעיף  .4.2

או למיכלי אשפה שנרכשו על ידי בעל העסק  טמון קרקע או אחר(, מכולהמיכל, שהוצבו על ידי העירייה )

 – בנגישות והתנאים הנדרשים לפינוי האשפה()בהתחשב בנפח האשפה הנוצרת בעסק, במיקום העסק או 

 .  והכל לפי הנחיות העירייה

לשלם מים שיידרשו על ידי העירייה למעט עסקים מסוי יפונו 4.2הפסולת ממכלי האצירה האמורים בסעיף  .4.3

בהתאם לקריטריונים בהתחשב במיקום העסק, כמויות הפסולת המיוצרת אגב פעילות את עלויות הפינוי 

 וסיווגה ושיימסרו לבעל העסק.העסק 

בחוק להסדרת הטיפול פסולת ברת מחזור כגון פלסטיק, זכוכית, נייר, מתכת או פסולת אריזות )כהגדרתה  .4.4

 למיכלי אצירה ייעודיים שיוצבו על ידי העירייה.   (, תמוין על ידי בעל העסק ותועבר 2011-באריזות התשע"א

בעל . במקרה זה 4.4עסקים חדשים ייתכן ויידרשו לרכוש על חשבונם מיכלי אצירה ייעודיים כאמור בסעיף  .4.5

 תהיה נקייה בכל עת.מיכלי האצירה  תסביבשעסק ישמור 

 פסולת קרטון  .4.6

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Laws/Pages/PackageLaw.aspx
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את הקרטונים וישליך את הקרטונים  שטחיבעל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים,  .4.6.1

 וצב על ידי העירייה.יש מתקן מחזור ייעודי לקרטוןל משוטחיםה

פסולת הקרטון הנוצרת  נפחזאת, למעט עסקים שיחויבו על ידי העירייה, בהסתמך על גודל העסק ו .4.6.2

 .קרטון דחסן /בו, ברכישת והפעלת מכבש

העירייה או על ידי על ידי ועל חשבון נה תפו 4.6.2-ו 4.6.1פסולת הקרטון המוזכרת בסעיפים  .4.6.2.1

 על פי החלטת העירייה )האם צריך לשים פה קריטריונים(. –בעל העסק 

לקבלן מאושר על פי דין, במקרה ופסולת הקרטון מפונה על ידי בעל העסק, הפסולת תפונה  .4.6.2.2

 . עירייה, לצרכי מחזורבתדירות שתוגדר על ידי ה

זאת או בהתאם לשינויים במדיניות העירייה בנושא הטיפול שהוראות דין יקבעו  מובהר בזאת כי במידה .4.7

השנים הקרובות, להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו  3בפסולת, עשוי בעל עסק, להיות מחויב, במהלך 

לזרמים שונים כפי שיוגדרו על ידי העירייה ולטפל בכל זרם בהתאם להנחיות שיועברו על ידי העירייה לבעל 

 עסק.ה

 

 מבעל עסק אשר יש בו עיסוק )לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה( בבשר הרופא הווטרינרי הרשותידרישות  .5
 

  -הגדרות לפרק זה 

: בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא  בשר

 לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

 1983 –(, התשמ"ג אוכל לבתי נאותים תברואה תנאי) עסקים רישוי תקנותבעל העסק יעמוד בכל האמור ב .5.1

 לרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו ופרוט חלק מדרישות תקנות אלו המופיעות להלן: 
בעל עסק יעביר לאישור השירותים הווטרינריים גוש דן  פרשה טכנית הכוללת התייחסות לכל הסעיפים  .5.2

 המפורטים בהמשך:
  סוג מוצרי המזון מן החי הנמכרים בעסק

  רשימת כל חומרי הגלם

תרשים זרימה אשר מסביר את תהליך 

 ההכנה של  האוכל המוכן בעסק.

 



 

 

  רשימת ספקים 

  מספר עובדים בעסק

כמות של בשר בקר, עופות ודגים המוכנסים 

 לעסק מדי שבוע.

 

  אופן חיטוי ירקות 

 

 כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.העוסק בבשר לא ישמש עסק  .5.3
דרך הדלת האחורית של העסק ולא דרך שבעסק, אל מדורי האחסנה  של בשרחומר גלם בעל העסק יעביר  .5.4

 אולם  האוכל.

 פריקת בשר לעסק  תתבצע ממשאיות קירור, בצמוד לבית העסק ככל שניתן. .5.5

 גישה  של קהל הסועדים  אל אזור הבישול וההכנה של המזון. ימנעהעסק בעל  .5.6

הקירות החיצוניים והפנימיים של חדרי הקירור ו/או ההקפאה, המקררים והמקפיאים יהיו עשויים מחומר  .5.7

 שאינו מחליד הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.

 הבשרת כל  מוצרי נפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל אשמקררים ומקפיאים בעל העסק יחזיק בעסקו   .5.8

 בכל זמן נתון. ,הנמצאים בתוך העסק

בתחנת משנה של איגוד ערים לשירותים ווטרינריים גוש דן וקבלו חותמת ללא שנבדקו  בשראין לקבל לעסק  .5.9

  שהמוצרים נבדקו ואושרו.

 אין לקבל לעסק מוצרי מזון ממפעלים ללא רישיון יצרן. .5.10

חודשים לפחות  3למשך  בשר,ות המשלוח למוצרי את כל תעוד קלסר ייעודי, עסק בב יש לשמור .5.11

 ולהציגם לביקורת על פי דרישה.

 אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי מזון שהתאריך האחרון לשיווקם פג. .5.12

 מוצרי מזון שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום יושמדו בסוף יום העבודה. .5.13

 ים מנירוסטה(, אשר ניתנים לניקוי וחיטוי בנקל.יוחזקו בתוך כלים שלמים ונקיים ) עדיף כלבשר מוצרי   .5.14

יסומנו בתווית אשר תציין את תאריך  ,המאוחסנים בחדרי הקירור ,מזון המוכנים בעסקהכל מוצרי  .5.15

 הכנתם.



 

 

כל מוצרי המזון הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם  .5.16

 תם.ועל התאריך האחרון המותר למכיר

 

 

 הוצאת ואחסון סחורה מחוץ לעסק .6

ויפורסמו, למרחק  זורים מסוימים שיקבעו על ידי ראש העיר או מי מטעמובאורק בעל עסק יוציא סחורה אך  .6.1

 מטר לפחות למעבר הולכי רגל. 1.5ובלבד שיישאר מעבר של  מקו חזית העסקשלא יעלה על מטר 

  

 שהציבור רשאי ונוהג לעבור בואו לשטח הוצאת שולחנות וכסאות לשטח ציבורי  .7

מאזניים שמשיות, וכן יוציא שולחנות וכסאות  של מסעדה, בית קפה, בית אוכל אחר ומזנון,בעל עסק  .7.1

באזורים  ,בעלת תכלית דומהמכונה לייצור או למכירה של גלידה או מיצים או כל מכונה אחרת אוטומטיות, 

תשלום אגרת היתר קבלת היתר ורק לאחר  פורסמו,מסוימים שיקבעו על ידי ראש העיר או מי מטעמו וי

לאחר שקבל לכך ו(קישור) 1968-התשכ"ט(, שימור רחובות) קריית אונולחוק עזר תוספת לבבסכום שנקבע 

 ובהתאם לתנאיו, לרבות:    מחלקת רישוי עסקים היתר מאת

 .מטר לפחות 1.5ברוחב  השארת מעבר חופשי להולכי רגל  .7.1.1

 בעירייה. רישוי עסקיםסוג הכיסאות והשולחנות ומספרם יהיה בהתאם להנחיות מחלקת   .7.1.2

 סאות לא יחרוג מרוחב העסק.ירוחב השטח בו יוצבו השולחנות והכ  .7.1.3

בעל העסק לא יקבע כל מכשול פיזי, כגון שולחן קבוע או מעקה וכדומה, על המדרכה, למעט   .7.1.4

 השולחנות והכסאות שאותם אושר לו להוציא.

 השולחנות והכסאות לא יאוחסנו ברחוב, לאחר סגירת העסק, אלא בתוך העסק בלבד. .7.1.5

לקריית אונו חוק עזר בההיתר ניתן לשנה אחת ובעד קבלת ההיתר תשולם אגרה בשיעור שנקבע  .7.1.6

 .1968-)שימור רחובות(, התשכ"ט

 

 

  שילוט .8

 .1995 – ה"נ(, התשמודעות ושלטים) קריית אונוחוק עזר ליקיים את הוראות בעל עסק  .8.1

שהגיש לכך בקשה על פי טופס "בקשה להתקנת שלט/מודעה ולאחר בעל עסק ישלט את עסקו רק לאחר  .8.2

 ולאחר ששילם את האגרה הקבועה בחוק. וועדת שילוטשקבל לכך רישיון מאת 



 

 

 (.קישורבעל העסק יעמוד  בכל האמור במסמך "נוהל רישיון להצבת/התקנת שלט בעסק" ) .8.3

 

 

 יועדים לשימורעסקים בבניינים המ .9

 

 בעל עסק הנמצא בבניין לשימור, יעמוד בהנחיות שיופיעו ברשימת שימור סטטוטורית, ככל שתהיה.  .9.1

 

 רוכלות .10

 רוכלות בכל רחבי העיר.  אסורה ככלל  .10.1

  אישור מאת ראש הרשות. בכפוף לקבלת או /אירועים חד פעמיים עירוניים ו זאת למעט .10.2

 

 נגישות .11

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם  בעל עסק .11.1

 לחוק האמור. 1יקיים במלואן את הוראות הנגישות לפי פרק ה' ,1998 –התשנ"ח 

תכנית לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, יגיש לאגף הנדסה ברשות הרישוי  בעל העסק  .11.2

 ויישם תכנית זו בעסקו נגישות הוכנה על ידי יועץאשר 

 


