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 פתח דבר 

 

"מ  אזורית  ל"  רחבים מועצה  למטרה  לה  הפועלים  את  קדם  שמה  העסקים 

 של תושביה. ם  משלח ידחלק מבתחומה ורואה חשיבות רבה בשגשוגם, כ 

ובדרישות   זאת, נודעת חשיבות רבה לעמידת העסקים בהוראות הדין  לצד 

רשות הרישוי, לצורך הגשמת התכליות העומדות ביסוד חוק רישוי עסקים 

איכות חייהם של תושבי המועצה ועל שלומם של    על  שמירה  –וכפועל יוצא  

 הבאים בשעריה.  

, פורסת  1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"חלחוק ( 3ג)7 הוראות סעיף על יסוד

זה   הרשות מסמך  הרישוי  פרטניות  ה  יהדרישותאת    במסגרת  פריט  פי  על 

  2013-הרלוונטי לסוג העסק בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

מבעוד    בעלי העסקיםידע את  . זאת, על מנת ל: "הדרישות הפרטניות"()להלן

 .וודאות ושקיפותדרישותיה ולייצר  מועד אודות

  בנוסף   יםהרלוונטי  יםהעסק  יכי הדרישות הפרטניות חלות על בעל  ,יודגש

 ליתר הדרישות לקבלת רישיון עסק.  

סוגי דרישות    על בעל העסק לעמוד בשלושהלצורך קבלת רישיון,  למעשה,  

 כדלקמן: 

  ( כיבוי אש, משרד הבריאות וכיוצא בזה)  מאשריםהגורמים  הדרישות   .1

להלן: "צו )  2013-רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"געל פי צו 

 ( רישוי עסקים" 

חלות על כלל העסקים ומפורסמות    –  הדרישות הכלליות של הרשות .2

 באתר המועצה. 

לפי סוג העסק, כפי המפורט במסמך    –  הדרישות הפרטניות של הרשות  .3

 זה.

 

 

 

 

 

 

מוטלת הן מחייבות ועל בעל העסק  הפרטניות הדרישות: הבהרה

 ולקיימן. ותןלקרוא אאחריות 



 עסקי תחנות דלק   – דרישות פרטניות  

לצו רישוי  א 2.2עסק בהתאם לפריט  יוןריש קבלת טעוןעסק תחנת דלק ותדלוק, 

 עסקים, המשתייך לקבוצת עסקי "דלק ואנרגיה".

להלן דרישות הרשות המחייבות לעניין הפעלת עסק מסוג תחנת דלק, בשטח  

 השיפוט של המועצה. 

קיימת אבחנה בין תחנת   –לתשומת לב מבקשי רישיון עסק לפי פריט זה 

   דלק פנים ישובית.דלק מסחרית לתחנת 

מספר  

 הפריט

סוג  

 העסק

  פיקוח תברואה

 ואיכות סביבה 

וועדה 
לתכנון 

ולבניה  
 ונגישות

מחלקת 

רישוי  
 עסקים

קישור  
למפרט 

האחיד  
 הרלוונטי

 א 2.2

תחנת  

דלק 

 ותדלוק 

 

תחנת דלק  בעלי עסק 

מסחר ית בלבד: מחויב לעמוד  

בהוראות  תקנות רישוי עסקים  

)תנאים תברואיים בתחנות  

 דלק(, תש"ל-1969

כלל בעלי תחנות דלק  

נזילת  מנוע  ותדלוק, נדרשים ל

דלק או כל חומר מזהם אחר  

הקרקע.  פני על  

ת.דלק פנים  

ישובית :  ניתן  

להקים תחנות  
דלק פנימיות  

בישובי המועצה  

באזורים  

המיועדים לכך  

   בלבד. 

לא ניתן להקים  

תחנות דלק  

 בשטחי מגורים. 

  

  – חובת דיווח 

בעל העסק מסוג  

זה מחויב לדווח  

למחלקת רישוי  

עסקים באופן  

מידי אודות  
אירוע חומ"ס  

ו/או שריפה  

ו/או כל אירוע  

חירום. זאת,  

בנוסף  ובמקביל  

לדיווח לכבאות  

במידת   והצלה 

וליתר   הצורך 

הדיווחים  

הנדרשים מבעל  

העסק  מכוח  
 הוראות הדין. 

קישור למפרט האחיד  

 באתר משרד הפנים

ת.דלק מסחרית:  

ניתן להקים  

תחנות דלק  

מסחריות על פי  

תוכנית המתאר  

הארצית לתחנות  

תדלוק –  תמ"א  

4/18 

 

 

פריט   –  בהרהה

רישוי זה אינו  

כולל רישוי  
לחנות נוחות.  

הפעלת חנות  

נוחות בשטח  

תחנת דלק  

מחייב רישיון  

על פי פריט  

הרישוי  

רלוונטי בצו  ה

רישוי עסקים  

אשר יקבע על  

 פי אופי החנות. 

כלי  בעל העסק נדרש להציב 

אשפה ולעמוד בכלל  ל אצירה

הוראות חוק עזר למרחבים  

)איכות הסביבה, מניעת  

מפגעים ושמירת הניקיון(,  

   2020 -תש"ף  

בעל העסק נדרש  

להציג לרשות  

אישור יועץ  

 נגישות 

 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_003.htm
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https://apps.land.gov.il/IturTabotData/tma/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2018/tama_18_4.pdf
https://apps.land.gov.il/IturTabotData/tma/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2018/tama_18_4.pdf
https://apps.land.gov.il/IturTabotData/tma/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2018/tama_18_4.pdf
https://apps.land.gov.il/IturTabotData/tma/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2018/tama_18_4.pdf
https://apps.land.gov.il/IturTabotData/tma/%D7%AA%D7%9E%D7%90%2018/tama_18_4.pdf
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מקום לעריכת מופעים    – דרישות פרטניות  

 וירידים במבנה קבע, בלא מזון 

, טעון רישוי עסק  קבע )בלא מזון(מסוג מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה עסק 

עינוג ציבורי, נופש  לצו רישוי עסקים, המשתייך לקבוצת עסקי " א7.7בהתאם לפריט 

 ".וספורט

ככל שנערכים במקום אירועים הכוללים הגשה ו/או   –לתשומת לב בעלי העסקים 

מכירת מזון, בעל העסק נדרש לקבל רישיון עסק גם עבור הפריטים הרלוונטיים בצו  

 ישוי עסקים.ר 

בשטח השיפוט של המועצה, מחויב לעמוד בכללים  מסוג זה הפועל בעל עסק 

 הפרטניים הבאים, בנוסף לדרישות הכלליות של הרשות ושל הגורמים המאשרים:

מספר  
 הפריט

סוג  
 העסק

תברואה    פיקוח 
 ואיכות סביבה 

וועדה 

לתכנון 
 ולבניה

מחלקת רישוי  
 עסקים

קישור  

למפרט 
האחיד  

 הרלוונטי

א 7.7  

 

מקום 

לעריכת 

מופעים  

וירידים  

במבנה 

קבע,  

בלא  

 מזון

חל איסור מוחלט להפעיל  

ואמצעי הגברה  רמקולים  

נוספים מחוץ למבנה העסק  

)לרבות חצר המבנה(, אלא  

בכפוף לקבלת אישור  

מראש מטעם מחלקת רישוי  
  עסקים. 

בעל העסק נדרש  
להציג לרשות  

אישור יועץ  

 נגישות 

באחריותו של בעל  

העסק להציב מאבטח  

בכניסה למבנה בכל  

אירוע ולוודא קיומה  

של אבטחה נאותה  

בהתאם לדרישות הדין.  
בעל העסק יישא  

  בעלויות הכרוכות בכך.  

קישור  
למפרט  

האחיד באתר  

 משרד הפנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  עמודעל בעל העסק ל

במגבלות הרעש המעוגנות  

תקנות למניעת מפגעים  ב

- )מניעת רעש(, תשנ"ג 

1992 . 

 

 

 

בעל העסק ידווח   

למחלקת רישוי עסקים  

אודות עריכת אירוע או  

מופע, לכל הפחות  

שבוע טרם מועד קיומו.  

הדיווח יכלול פרטי  

  – האירוע ובכלל זה 

מהות האירוע ומספר  

 המשתתפים הצפוי. 

 

 

 

 

 

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/Public-pleasure-7-7.aspx
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עריכת אירועי תרבות    - דרישות פרטניות  

 בידור וספורט תחת כיפת שמים 

עסק   יון טעון ריש אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת שמיםעריכת עסק מסוג 

ה לצו רישוי עסקים, המשתייך לקבוצת עסקי "עינוג ציבורי, נופש  7.7בהתאם לפריט 

 וספורט".

להלן דרישות הרשות המחייבות לעניין הפעלת עסק מסוג עריכת אירוע תרבות  

 בידור וספורט תחת כיפת שמים. 

 משתתפים, אינו טעון קבלת רישיון עסק.  500-שנועד לפחות מיודגש כי אירוע 

 

מספר  

 הפריט

סוג  

 העסק

פיקוח  

 תברואה
 ואיכות סביבה 

וועדה 

לתכנון 
 ולבניה

מחלקת רישוי  

 עסקים

קישור  
למפרט 

האחיד  
 הרלוונטי

ה 7.7  

 

עריכת  

אירועי  

תרבות, 

בידור 

וספורט 

תחת כיפת 

השמיים,  

שנועדו  

 500ל

משתתפים 

 או יותר

מבקש הרישיון יגיש  

כתב התחייבות חתום  

על ידו אשר במסגרתו  

יתחייב לדאוג לפינוי  

הפסולת בתום  
האירוע והשבת אזור  

קיום האירוע  

לקדמותו. להתחייבות  

זו תצורף בטוחה,  

בהתאם לדרישת  

הרשות אשר תקבע  

על פי היקף האירוע  

 ומאפיניו. 

 

ככל שמדובר  

באירוע  

נקודתי ולא  

בשימוש  
קבע, אין  

מגבלה  

על   עקרונית

מיקום  

  האירוע 

הגשת עותק תיק אירוע ערוך  

וחתום על ידי יועץ בטיחות  

  על פי דרישות הרשות  מוסמך

  כיבוי והצלה בהתאם לדרישות ו

קישור    -  ת ישראלמשטרנוהל ו
  לנוהל 

טרם פורסם  
מפרט אחיד  

באתר משרד  

 הפנים

בעל העסק נדרש  

להציב במקום האירוע  

תאי שירותים לטובת  

באי האירוע  

ולהחזיקם במצב  

תברואי נאות לאורך  

 האירוע 

בעל העסק  

נדרש להציג  

לרשות  

אישור יועץ  

 נגישות 

הגשת אישור בעל הקרקע  

 לקיום האירוע 

הגשת העתק פוליסת ביטוח צד    

ג' הכוללת את המועצה בין  

 מוטבי הפוליסה.  

בעל העסק נדרש להציב במקום    

עתודת מי שתיה   האירוע 

באיכות נאותה בהתאם לכמות  

המים אשר תקבע על ידי  

הרשות ע"פ מספר המשתתפים  

 ומועד האירוע. 

הדגשה: ככל שקיימים באירוע    

מוצבים מתקני  דוכני מזון ו/או 

שעשועים כגון "מתנפחים",  

לקבל רישיון עסק לפריטי  

בצו רישוי   הרישוי המתאימים

 בנוסף לפריט זה.  עסקים

https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Business/BusinessLicense/DocLib/%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%20%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94%20%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99%20%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf


 יריד מזון   – דרישות פרטניות  

י לצו רישוי עסקים,  7.7טעון רישוי עסק בהתאם לפריט  עסק מסוג יריד מזון

 וספורט".המשתייך לקבוצת עסקי "עינוג ציבורי, נופש  

 : יריד מזון   להלן דרישות הרשות המחייבות לעניין הפעלת עסק מסוג

מספר  
 הפריט

 סוג העסק 
  פיקוח תברואה
 ואיכות סביבה 

וועדה 

לתכנון 
ולבניה  
 ונגישות

מחלקת 

רישוי  
 עסקים

קישור  

למפרט 
האחיד  
 הרלוונטי

 יריד מזון  י  7.7

 

בעל העסק נדרש להציב פח  

זבל ומתקן לשטיפת ידיים  

. ליד כל דוכן עם סבון,   

הרשות רשאית לדרוש  

הצבת פח ו/או מתקן שטיפת  

ידיים נוספים, על פי שיקול  

דעתה, בהתאם לגודל  

 הדוכן. 

בעל העסק נדרש  

להציג לרשות  

אישור יועץ  
 נגישות 

בעל העסק נדרש  

להציג הסכמת  

 בעל הקרקע. 

יפעל  ככל שהעסק 

מסגרת אירוע  ב

או מופע, יידרש  
 בעל העסק להציג

הסכמה בכתב  

מטעם מפעיל  

 מקום האירוע 

קישור  

למפרט  
האחיד באתר  

 משרד הפנים 

כלל בעלי העסקים מסוג זה  

מיצירת   ע מחויבים להימנ

מפגעי רעש או ריח ולפעול  

בהתאם לדרישות הרשות  

לצמצום ריח או רעש ככל  

 שידרש לכך. 

  

  

בעל העסק נדרש לשמור על  

ניקיון בסיבת העסק במהלך  

פעילות היריד ובסיומה  

ולעמוד בכלל הוראות חוק  

עזר למרחבים )איכות  

הסביבה, מניעת מפגעים  

  - ושמירת הניקיון(, תש"ף 

2020 
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 אחסנה עסקי    – דרישות פרטניות  

לצו רישוי עסקים,   6.1עסק בהתאם לפריט  יוןעסק מסוג אחסנה, טעון ריש

 המשתייך לקבוצת עסקי "מסחר ושונות".

חשוב להבהיר כי מדובר בפריט רישוי שיורי, דהיינו, פריט רישוי המתייחס ל"מקום  

בתוך כך, קיימים סוגי   ".שאינו טעון רישוי לפי פריט אחרהמיועד לאחסנה 

כגון, אחסנת תכשירים   –מחסנים הטעונים רישוי עסק על פי פריטי רישוי אחרים 

(, 2.3ד(, אחסנת פחם )פריט 2.2א(, אחסנת דלק )פריט 1.3וציוד רפואי )פריט 

 ב( וכיוצא בזה.  3.5אחסנת חומרי הדברה ורעל חקלאי )פריט 

לפי   אינו טעון קבלת רישיון עסק  מ"ר, 50-מחסן ששטחו קטן מיודגש כי כמו כן, 

על פי   , טעון רישיוןשאינו מקורהגם מחסן פתוח עם זאת,  .פריט רישוי זה

 .פריט זה

אינו טעון    –, מחסן הצמוד לחנות מכירה ואשר עיקר תכליתו לשרת חנות זו בנוסף

 מ"ר(.  50רישיון )גם כאשר שטחו עולה על 

   :אחסנה  להלן דרישות הרשות המחייבות לעניין הפעלת עסק מסוג

מספר  
 הפריט

 סוג העסק 
  פיקוח תברואה
 ואיכות סביבה 

וועדה 
לתכנון 
ולבניה  

 ונגישות

מחלקת 
רישוי  
 עסקים

קישור  
למפרט 
האחיד  

 הרלוונטי

6.1 

 –אחסנה 

מקום 

המיועד  

לאחסנה, 

שאינו טעון  

רישוי לפי 

פריט אחר  

בתוספת לצו 

רישוי 

עסקים, 

בעל העסק נדרש לשמור  

על ניקיון בסיבת העסק  

במהלך פעילותו ואף  

בסיומה ולעמוד בכלל  

הוראות חוק עזר  

למרחבים )איכות  

הסביבה, מניעת מפגעים  

ושמירת הניקיון(, תש"ף  

– 2020  

  פעילניתן לה  - 

מחסנים בשטח  

  מ"ר 500של עד  

במסגרת היתר  

לפל"ח בשטח  

 המגורים 

כמו כן, ניתן  

להפעיל מחסנים  

 באזור התעשיה. 

לא ניתן להפעיל  

עסק אחסנה  

לוגיסטית  

מסחרי בשטח  

 חקלאי.

כמו כן, אריזה  

של תוצרת  

חקלאית מותרת  

רק בשטח  

הגידול של  

 התוצרת.  

 
קישור למפרט  

האחיד באתר משרד  

 הפנים

http://business.gov.il/small-lobby/Pages/store-6-1.aspx
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 50ששטחו 

 מ"ר ומעלה

בעל העסק נדרש להציב  

בשטחו כלי אצירה  

לקרטונים ויפנה את  

הקרטונים למחזור בעצמו  

 ועל חשבונו.  

כמו כן, בעל העסק נדרש  

להקפיד על הקטנת נפח  

על ידי דחיסה,   הקרטונים

פירוק או קיפול, ועל סדר  

וניקיון סביבת מיכל  

האצירה ויעמוד בדרישת  

 הרשות לעניין זה. 

בעל העסק נדרש  

רשות  להציג ל

היתר בניה  

כאשר השימוש  

המותר על פי  
ההיתר, תואם  

את פעילות  

 העסק. 

 

 

 

   עסקי רפתות   – דרישות פרטניות  

א לצו רישוי עסקים,   3.2עסק בהתאם לפריט  יוןעסק מסוג רפת, טעון ריש

 המשתייך לקבוצת עסקי "חקלאות, בעלי חיים".

שטח השיפוט של המועצה האזורית "מרחבים" עשיר ברפתות הפועלות למטרות 

 גידול בשר וחליבה.  

   רפת: להלן דרישות הרשות המחייבות לעניין הפעלת עסק מסוג

מספר  

 הפריט

סוג  

 העסק

ואיכות    תברואהפיקוח 

 סביבה 

וועדה 
לתכנון 

ולבניה  
 ונגישות

מחלקת 
רישוי  

 עסקים

קישור  
למפרט 

האחיד  
 הרלוונטי

 א  3.2

בעלי 

חיים, 

למעט  

  –עופות 

גידולם, 

אחזקתם, 

פסולת )פרש( בעלי חיים( -  בעל  

העסק חייב לאגור את פסולת )פרש(  

. י בעלי החיים בתוך בור אגירה ייעוד  

בעל העסק נדרש להציג לרשות  כמו כן, 

הסכם התקשרות חתום עם קבלן  

 מורשה לפינוי פסולת בעלי חיים. 

חל איסור מוחלט להשליך את הפסולת  

 על הקרקע ו/או בפאתי הרפת! 

בעל העסק  

נדרש להציג  

לרשות היתר  

בניה כאשר  

השימוש  

המותר על פי  

ההיתר, תואם  

את פעילות  

  העסק. 

 

טרם פורסם  

מפרט אחיד  

שרד  באתר מ 

 הפנים



טיפול 

 בהם 

 

בעל עסק נדרש להציג  בכלל זה, 

למחלקת רישוי עסקים אישור בדבר  

חיבור העסק לבור הפרדה בהתאם  

לתוכנית הרשות –  לתוכנית הרשות  

 לחץ כאן 

לטופס בקשה לאישור חיבור בור  

 הפרדה –  לחץ כאן. 

 

  

תיעוד חיסונים והדברות -  בעל העסק  

חייב לערוך מעקב בכתב אודות ביצוע  

חיסונים והדברות ברפת כמתחייב בדין  

ולהציג לרשות ספר מעקב ככל  

שיידרש לכך, בכל עת  וללא התראה  

מוקדמת. בעל העסק יחויב בהצגת  

תיעוד כאמור של השנה האחרונה אשר  

 קדמה למועד הדרישה.  

  

  

דיגום שפכים  – באחריותו של בעל  

העסק לוודא קיומו של בור דיגום תיקני  

ונגיש ביציאה מבור ההפרדה ולפני  

 החיבור עם מערכת הביוב של הרשות.  

אשר   בעל העסק יישא בעלויות הדיגום  

פעמים בשנה.   4יבוצע לכל הפחות   

כמו כן, בעל העסק מחויב בשיתוף  

פעולה מלא עם מבצע הדיגום מטעם  

 הרשות. 

נוסף על האמור, בעל העסק נדרש  

למלא אחר כלל דרישות הרשות  

לצמצום החריגות בשפכי התעשייה של  

העסק, לרבות התקנת מתקני קדם  

 טיפול. 

על פי תוכניות  
המתאר, ניתן  

להקים רפתות  

בשטחים  

המיועדים  

  לחקלאות 

לבד ולא ניתן  ב

להפעיל עסק  

מסוג זה  

בשטחים  

המיועדים  

למגורים  

)לציין  
מרחקים  

דרשים ככל  נ

 שישנם( 

  

  

טיפול במפגעי ריח ומזיקים – בעל  

העסק מחויב למנוע מפגעי ריח וריבוי  

מזיקים על ידי ביצוע הדברה ו/או  

היפוך בסיס הרפת למניעת התרבות  

 מזיקים, תדיר.  

כמו כן, בעל העסק מחויב לטפל  

במפגעים שנוצרו כתוצאה מפעילות  

העסק לאלתר ולעמוד בהנחיות הרשות  

 בדבר אופן הטיפול ללא דיחוי. 

   

 



גידול ואחזקת  עסקי    – דרישות פרטניות  

 עופות 

, טעון רישוי עסק בהתאם לפריט  גידול, אחזקה וטיפול בעופות )לול(עסק מסוג 

 ".חקלאות, בעלי חייםלצו רישוי עסקים, המשתייך לקבוצת עסקי " ח3.2

   :לול להלן דרישות הרשות המחייבות לעניין הפעלת עסק מסוג

מספר  
 הפריט

 סוג העסק 
  פיקוח תברואה
 ואיכות סביבה 

וועדה 

לתכנון 
ולבניה  

 ונגישות

מחלקת 
רישוי  
 עסקים

קישור  

למפרט 
האחיד  

 הרלוונטי

 ח  3.2

  –עופות 

גידולם, 

אחזקתם, 

 טיפול בהם 

חל איסור מוחלט להשליך  

את הפסולת  )פרש( בעלי  

החיים בפאתי הלול ו/או  

 בשטחים ציבוריים! 

פיזור הפסולת  כמו כן, 

חקלאיים תעשה  בשטחים 

בכפוף להוראות משרד  

החקלאות בנושא ובכפוף  

להסכמת בעל הקרקע  

 לפיזור הפסולת בשטחו. 

לקישור הנחיות משרד  

החקלאות לפיזור פסולת  

לולים בשטחים חקלאיים  

 – לחץ כאן. 

בעל העסק נדרש  

להציג לרשות  

ניה  היתר ב

כאשר השימוש  

המותר על פי  

ההיתר, תואם  

את פעילות  

  העסק. 

 
טרם פורסם מפרט  

אחיד באתר משרד  
 הפנים

בעל עסק נדרש להציג  

למחלקת רישוי עסקים  

אישור בדבר חיבור העסק  

לבור הפרדה בהתאם  

  – לתוכנית הרשות 

 לתוכנית הרשות לחץ כאן 

לטופס בקשה לאישור  

חיבור בור הפרדה –  לחץ  

 כאן. 

 

 

על פי תוכניות  

המתאר, ניתן  

להקים עסקי לול  

בשטחים  

המיועדים  
בלבד   לחקלאות 

ולא ניתן להפעיל  

עסק מסוג זה  

בשטחים  

המיועדים  

למגורים )לציין  

מרחקים נדרשים  

 ככל שישנם( 
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