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 מחלקת רישוי עסקים -עיריית כפר יונה 

 מפרטים אחידים

 מפרט אחיד הנחיות איכות הסביבה

 

 עיריית כפר יונהאיכות הסביבה של הנחיות אחיד מפרט 

)להלן:  1968-המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח. 1

ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני "( חוק רישוי עסקים"

 "(.צו רישוי עסקים)להלן: " 2013-רישוי(, התשע"ג

או לחדש רישיון רישיון עסק המפרט האחיד ישמש  כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש 

ה , כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראשפג תוקפו העסק

 אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש. 

לקבלת בנושאי איכות סביבה רשות הרישוי כלליות של המפרט האחיד כולל דרישות . 2

 .כמפורט בטבלה בנושא יטי רישוירפרטניות למספר פהדרישות . יש לשים לב לרישיון עסק

 שפכים .3

 הגדרות לעניין זה:

שפכים תעשייתיים: פסולת נוזלית, הנוצרת במהלך או עקב פעילות העסק, לרבות 

 דלקים, שמנים, מי שטיפה וכיוצא באלה, כולל תשטיפים.

תשטיפים: נוזלים שבאו במגע עם שפכים או עם חומר מסוכן או עם משטחי עבודה 

מיים עליהם מתנהלת פעולת העסק ומכילים דטרגנטים, שמנים, שומנים, חומרים כי

 וכדומה או שנבעו מהם, לרבות נגר עילי מזוהם.
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כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים )שפכים שאינם א. 

סניטאריים(, יזרים את השפכים האמורים למערכת הביוב הציבורית רק לאחר 

כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים  -שעמד בערכי הסף ובכל האמור ב

 .  2014 –המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד 

עסק שלא יעמוד בערכי הסף שבתקנות האמורות, יידרש להקים מתקן קדם ב. 

 בשפכים התעשייתיים הנוצרים בו.  לטיפול 

כל עסק, המופיע בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב )שפכי  .ג

ופועל בתחומי   2014 –מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד 

חרון של העסק, לפני התחברותו , יתקין נקודת דיגום בתא הביוב ארשותה

או במקום אחר כפי שתורה לו החברה הכלכלית וכפי שמופיע  רשותלביוב ה

 בכללי דיגום שפכי תעשייה.. 

, יממן את עלות 2.3בעל עסק הנדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בסעיף  .ד

ובהתאם לתעריפים    רשותהדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לדרישות ה

בכללי תאגידי מים וביוב )תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת שנקבעו 

  .,2009-מערכות מים או ביוב(, תשע"א

מערכי הסף הרלוונטיים  העלולה לגרום לחריגהבכל מקרה של תקלה  .ה

יש לדווח מיידית לחברה  העירונית,בשפכים המוזרמים למערכת הביוב 

 הכלכלית דרך מוקד הועצה

מערכי הסף הרלוונטיים בשפכים המוזרמים  חריגה בפועלבכל מקרה של 

למערכת הביוב העירונית, כאמור, ייתכן ויינקטו הליכים משפטיים מול בעל 

העסק החורג בהתאם לאמור בכללים. באחריותו המלאה של בעל העסק  

, על מנת וגורמי האכיפה של שפכי תעשייה  רשותנחיות הלפעול בהתאם לה

להביא את שפכיו לריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב, במהירות 

 האפשרית  ולא יאוחר מחודש ימים מיום גילוי החריגה. 

, יינקטו נגד העסק הליכים משפטיים חריגה מתמשכת או חוזרתבמקרה של  .ו

 כולל אפשרות להוצאת צו סגירה.

בעסקים בהם לא מתאפשר חיבור למערכת הביוב, יתבצע איגום של  .ז

השפכים התעשייתיים והתשטיפים ופינויים לאתר מורשה על פי חוק, בכפוף 

 לקבלת אישור מנותן האישור.

בעל העסק יבצע ניקוז של השטח הפרטי של העסק באופן שמי הנגר הנקי  .ח

 יווסתו אך ורק למערכת הניקוז הרשותית.

 מכשירים למניעת זרימה חוזרת )מז"ח( .ט

http://www.palgey-motzkin.co.il/app/webroot/img/uploads/2014%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91%20%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
http://www.palgey-motzkin.co.il/app/webroot/img/uploads/2014%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91%20%D7%A9%D7%A4%D7%9B%D7%99%20%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA.pdf
http://meyah.co.il/public/files/kllali%20ta3refem.pdf
http://meyah.co.il/public/files/kllali%20ta3refem.pdf
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i. " תקנות בריאות כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף

  -העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(, התשנ"ב 

עסק שקבל פטור מהתקנה כאמור על ידי  למעט 1992

כהגדרתו -משרד הבריאות, יתקין, באמצעות מתקין מוסמך

שתייה  מי למערכת חוזרת מים זרימת מונע בתקנות, מכשיר

 שלו המים את העסק מקבל שבו הצינור )להלן מז"ח(, בקטע

  ., כאמור בתקנותרשותמה

ii.  ולמחלקה לרישוי עסקים    לתאגיד המיםבעל העסק ישלח

 עותק מאישור ההתקנה של המז"ח.

iii. המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע   בעל העסק יחזיק את

כהגדרתו בתקנות  –בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך 

 האמורות . 

תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך  .1

יועברו לחברה הכלכלית ולמחלקה לרישוי עסקים על 

 3-מך ובמקביל יישמרו בעסק לידי הבודק המוס

 שנים לפחות. 

בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי 

 הבדיקה 

 השנתית על מנת לעמוד           

 בחובת תקינות המז"ח בכל עת.          

קבלת פטור מהתקנת מז"ח על פי המפרט המיוחד  .2      

 .כךל

 

 

 

 

 

 איכות סביבה .י

a.  עסק אשר נמצא כגורם ריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו במסמך

, "2013"מדריך לטיפול במפגעי ריח המשרד להגנת הסביבה יוני 

 נית כתוצאה מפעילות עסקו, יידרש להגיש תכ

 להפחתת רמות הריח, לרמות הנדרשות בחוק,                       

   בתקנות  עסק אשר נמצא כגורם לרעש בלתי סביר, כהגדרתו                      

  , יידרש להגיש 1990-, התש"ןמפגעים )רעש בלתי סביר( למניעת                     

http://www.health.gov.il/legislationlibrary/briut31.pdf
http://www.health.gov.il/legislationlibrary/briut31.pdf
http://www.health.gov.il/legislationlibrary/briut31.pdf
http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut31.pdf%20למעט
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0710.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/רעש/raash02.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/רעש/raash02.pdf
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 תכנית להפחתת רמות הרעש, לרמות הנדרשות בחוק,  ויישם את                   

 היחידה לאיכות הסביבה.התכנית לאחר אישורה על ידי                   

b.  ציוד פולט רעש כגון מפוחים ומזגנים יותקן בהתאם לתקנים

ישראליים רלוונטיים ויתוחזק באופן אשר ימנע מטרדי רעש כתוצאה 

 מהפעלתם.

c. בחוק הקרינה הבלתי מייננת ם לקרינה, כהגדרתו עסק שנמצא כגור

 –תשס"ט ובתקנות הקרינה הבלתי מייננת ה,  2006 -התשס"ו 

, יידרש להגיש תוכנית להפחתת רמות הקרינה, לרמות 2009

היחידה הנדרשות בחוק, ויישם את התכנית לאחר אישורה על ידי 

 לאיכות הסביבה

 פסולת-תברואה .יא

 בעל עסק יפריד את  הפסולת הנוצרת בעסקו לאפשרויות הבאות:                

i. חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד  -פסולת אריזות

לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד 

בחוק לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט 

למעט אריזות   , 2011-התשע"אלהסדרת הטיפול באריזות 

 זכוכית.

ii. שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים  - פסולת אורגנית

ביולוגית, ללא אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב 

 ומאפים.

iii. ואינה  כל פסולת שאינה פסולת אורגנית - פסולת מעורבת

 פסולת אריזות. 

בכלי האצירה  -יה הסופי עד לפינו –בעל העסק יאחסן כל סוג פסולת בעסקו 

על ידי בעל העסק, ויוצבו בעסק כך שיקלטו את כל הפסולת המיוצרת  שירכשו

  מפגע תברואתי או סביבתי. באופן שלא ייוצר 

בעל העסק יעביר את כל סוג פסולת כאמור, לכלי אצירה המיועד לאותו סוג 

. הפסולת תועבר לאתרים מאושרים על פי חוק רשותשהוצב על ידי ה פסולת, 

ישלם  רשותלמעט פסולת תעשייתית שבעבור פינוייה על ידי ה רשותעל ידי ה

 . רשותבעל העסק ל

לאתרים ייעודיים על פי חוק, פינוי פסולת תעשייתית, האמורה להיות מפונה 

כגון שמן משומש, פסולת חומרים מסוכנים וכדומה, יתבצע באמצעות קבלן 

מורשה על פי חוק לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק, על חשבון בעל 

 העסק. 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/radiation/krina02.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/radiation/krina02.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/radiation/krina02.pdf
https://www.osh.org.il/uploadfiles/6744_krina_bilti.pdf
https://www.osh.org.il/uploadfiles/6744_krina_bilti.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/beverage/Documents/containers%20law.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/beverage/Documents/containers%20law.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/beverage/Documents/containers%20law.pdf
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 בעל העסק ישמור את חוזי ההתקשרות עם קבלני הטיפול בפסולת ואת     

 תעודות שקילה/כניסה לאתר של הפסולת, למשך שנה לפחות ויציגם לנציג     

 דרישה. על פי  רשותה    

a.  פסולת ברת מחזור כגון פלסטיק, זכוכית, נייר, מתכת או

פסולת אריזות, תמוין על ידי בעל העסק ותועבר למיכלי 

 .  רשותרה ייעודיים שיוצבו על ידי האצי

b.  ,כל עסק שאגב פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, בנוסף

 יעביר את הקרטונים לסלי קרטון, שהוצבו על ידי הרשות

c.  עסק המייצר כמות קרטון חודשית העולה על נפח סל

)בהתחשב בתדירות הפינוי  רשותהקרטון שהוצב על ידי ה

( יידרש לרכוש על חשבונו ולהפעיל רשותשל הסל על ידי ה

מכבש קרטונים. ה"בלות" הנוצרות ממכבש זה יפונו על ידי 

 .רשותועל חשבון ה

d.  פסולת אלקטרונית תועבר על ידי בעל העסק לפחים

במקומות שיפורסמו באתר  רשותייעודיים שיוצבו על ידי ה

 .רשותה

e. רשאית להוסיף דרישות בעניין  רשותכי ה מובהר בזאת

 תברואה ופסולת ככל שהדבר נדרש על פי דין. 

f.  מיקום הפחים ופתרון למיסתור יאושרו ע"י מנהל מחלקת

 התברואה.

g.  פסולת בניין הנוצרת במהלך שיפוץ העסק וכדומה, תפונה

על ידי בעל העסק וחשבונו, לאתר מורשה על פי החוק 

יעביר לאגף תברואה אישורים מאתר בלבד. בעל העסק 

פסולת הבניין מנה מאושר על פי חוק, לגבי כמות הט

 שפונתה.

 

 

 וטרינריה .יב

 

  –הגדרות בפרק זה 

בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון  – בשר

 או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
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a. אך רשותסק שמטפל בבשר ירכוש בשר, בתחומי הבעל ע  ,

 –ורק מיצרן מאושר על ידי משרד הבריאות ו/או החקלאות 

 לפי העניין.

b. אלא רשותבעל עסק לא יכניס לעסקו בשר, שהגיע מחוץ ל ,

אם כן עבר בדיקות משנה וקבלו חותמת של איגוד ערים 

לווטרינריה אזור שומרון על תעודה ווטרינרית או תעודת 

שלוח הנלווית למשלוח שמאשרת  אישור שהמוצר נבדק מ

 והותר לשימוש . 

c.  ,בעל העסק ישמור בעסק את האישורים האמורים לעיל

שקבל בבדיקות המשנה )או העתקיהם( למשך שנה לפחות 

 או לתברואה, על פי דרישה. רשותויציגם לווטרינר ה

d. ישמור את קבלות רשותבעל עסק שקנה בשר בתחום ה ,

הקנייה או העתקיהן למשך חודש ימים לפחות ויציגם 

 או לתברואה, על פי דרישה. רשותלווטרינר ה

e.  מוצרי בשר טריים )מצוננים(, יישמרו עד להכנתם

באריזותיהם המקוריות שעליהן תאריך פג התוקף של 

 המוצר.

f.  אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי מזון שהתאריך

 האחרון לשיווקם פג.

g.  מזון שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום, יושמדו בסוף מוצרי

 יום העבודה.

h. .בעל עסק לא יקפיא מחדש בשר  שהופשר או טופל 

i.  בשר קפוא או מצונן יוחזק אך ורק בתוך מקרר בטמפרטורה

 המתאימה לו לפי כל דין.

j.  יש להפריד בין בשר מטופל לבין בשר שאינו מטופל )לפרט

 יותר מה פרוש להפריד(

k. צרי המזון המוכנים בעסק, המאוחסנים בחדרי הקירור, כל מו

 יסומנו בתווית אשר תציין את תאריך הכנתם.

l.  פסולת של בשר ודגים תאוחסן במקרר מיוחד ותישמר עד

לפינוי רכב האשפה. חל איסור להכניס פסולת של בשר 

 ודגים ללא שקית אטומה למיכל האשפה העירונים.
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