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 אחידמפרט  –ם להם סרשפופריטים  תטבל

פריט  שם עסק 
 רישוי

נותני אישור 
בנוסף להנדסה 

 וכב"א

דרישות מהותיות של 
נותני אישור + חיקוק 

 אחר

 דרישות רשותיות
 פרטניות

 מדיניות העיריה

 200תצהיר עד  -כב"א משטרה, בריאות 1.1 בית מרקחת
 מ"ר

בעל העסק יפנה פסולת 
רפואית, פסולת חומר 
מסוכן ותרופות שפג 

על תוקפן לאתר מאושר 
 פי חוק.

יש לשמור את קבלות 
הפינוי ואישורי 

הקליטה באתר הפינוי 
שנים ולהציגם  3למשך 

 על פי דרישה.

מותר רק 
במרכזים 
מסחריים 
ובמקומות 

 המותרים למסחר

 300תצהיר עד  -כב"א ]+[ -בריאות ב 1.4 מספרה
 מ"ר

  

מעבדה לבדיקת 
דגימות בעלי חיים 

 ומוצרים מן החי

 300תצהיר עד  -כב"א עבודה,  ב1.5
 מ"ר

  

עבודה ]+[,  1.7 מעבדת שיניים
 בריאות ]+[

 300תצהיר עד  -כב"א
 מ"ר

  

חדר מתים למעט 
 בבית חולים

פטור  -בריאות ]+[ 1.8
מפרסום דרישות 

 במפרט אחיד

   תצהיר -כב"א

 מ"ר 50ת' עד  -כב"א הגנ"ס, עבודה, ה2.1 תיקון מכלי גז

חוק הגז  )בטיחות 
  -ורישוי(

אסור בכל אזורי  
 העיר

הגנ"ס, משטרה,  א2.2 תחנת דלק ותדלוק
 עבודה, 

ינקטו אמצעים למניעת  
 זיהום קרקע

ההקמה תהיה 
בכפוף להנחיות 
תכנית המתאר 

תמ"א  –הארצית 
, בהתייחס 18

לסוג התחנה.  
ובכפוף להיתר 

מאת  בנייה
 הוועדה המקומית

הגנ"ס, חקלאות,  3.1 בית מטבחיים
 בריאות]+[

 500תצהיר עד  -כב"א
 מ"ר

תקנות מחלות בעלי 
חיים )שחיטת 

התשכ"ד  -בהמות
, תקנות מחלות 1964

בעלי חיים )בתי 
שחיטה לעופות(, 

 1960 -התש"ך

במידה ויוצרו מטרדי 
ריח מהעסק יידרש 

לבצע סקר ריח על פי 
הנחיות איגוד ערים 

 לאיכות

יתאפשר במיקום 
ויעוד המיועד לכך 

הועדה  ובאישור
כנון המקומית לת

 ובנייה
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חומרי הדברה ורעל 
 לשימוש חקלאי

הגנ"ס )פטור  א3.4
מפרסום מפרט(, 

 עבודה,

   

מכירת חומרי 
 הדברה

תקנות מחלות בעלי  הגנ"ס ]+[,  ג3.4
חיים )תכשירים 
 -כימיים(, התשמ"ב

1982 

מותר באזורי  
תעשייה ובאזור 

 תעסוקה

מכירה, אחסון, 
הובלה וחלוקה של 

 מזון לבעלי חיים

 300תצהיר עד  -כב"א חקלאות ב3.5
 מ"ר

חוק  -לעניין הובלה
שירותי הובלה, 

 1997 -התשנ"ז

  

הגנ"ס ) פטור  ב3.6 עיבוד פסדים
מפרסום מפרט(, 

 חקלאות

 500תצהיר עד  -כב"א
 מ"ר

תקנות מחלות בעלי 
חיים )פסדים( 

 1981 -התשמ"א

  

בית קפה, מסעדה 
לרבות הגשת 

משקאות משכרים 
 לצריכה במקום

משטרה )  א4.2
למסעדה המיועדת 

איש ויותר  200ל 
או להגשת 

משקאות משכרים 
לצריכה במקום, 

 בריאות

תצהיר למקום  -כב"א
איש לכל  50המיועד ל 

 150היותר ששטחו עד 
מ"ר לרבות סגירת 

 חורף

 -מפריד שומנים

בעל עסק, יתקין, לפני 
התחברות מערכת 

השפכים של העסק 
לשוחת הביוב העירוני, 

שומן תקני.  מפריד
המפריד יתופעל 

ויתוחזק באופן שיאפשר 
עמידת העסק בערכי  

הפליטה לביוב 
בכללי תאגידי הנדרשים 

מים וביוב )שפכי 
מפעלים המוזרמים 

למערכת הביוב(, 
 .2014  –תשע"ד 

המפריד יפונה ויתוחזק 
בתדירות ובאופן שלא 

תיווצר גלישת  שומנים  
 לצנרת הביוב.

השומנים המפונים 
מהמפריד יפונו לאתר 

מאושר על פי כל דין ועל 
ידי קבלן מאושר לפי כל 

 דין. 
העתקי אישורי פינוי 

וקליטה יישמרו בעסק 
שנים ויוצגו    3למשך 

בפני העירייה על פי 
 . דרישה

העסק יתקין נקודת  בעל
דיגום, שתמוקם לפני 

נקודת החיבור של 
מפריד השומן אל צינור 

הביוב הראשי של 

מותר במרכזים 
 מסחריים, באזור 
תעשייה ובתחנות 

 דלק.

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://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://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
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 העסק.
  -רעש

בעל העסק לא יציב 
רמקולים, מחוץ למבנה 

העסק או בחזיתות 
מבנה העסק, באופן 
שגורם מטרד וללא 

היתר. הרמקולים בתוך 
מבנה העסק יהיו 

מכוונים אל תוך חלל 
 בלבד. העסק 

שמן מאכל משומש 
יאוחסן במיכל ייעודי 
בתוך העסק ויפונה 

לחברת מחזור מאושרת 
לפי דין. המיכל יהיה 
משולט ויעמוד בתוך 

. %110מאצרה בנפח 
העתקי אישורי פינוי 

וקליטה יישמרו בעסק 
שנים ויוצגו   3למשך 

בפני מפקחי העירייה  
 על פי דרישה.

 -ריחות

עסק שמפעילותו קיים 
ת ריחות, פוטנציאל גרימ

לרבות כתוצאה מטיגון, 
צלייה, אפיה ובישול, 

למעט עסק שקבל פטור 
לכך מאת העירייה, 

יתקין ויפעיל מערכת 
בריחות ובזיהום  לטיפול

אוויר על פי המפרט 
המיוחד לאיכות סביבה 

 בבתי אוכל.
על גבי מתקני הטיפול 
תמצא בכל עת מדבקה 

מטעם החברה 
המתחזקת, ובה ציון 

תאריך טיפולי 
 התחזוקה.

 -בשר

בעל עסק, שבעסקו יש 
טיפול והגשה של בשר, 
יעמוד בכל האמור בפרק 

"דרישות כלליות 
 –סעיף  –מעסקים" 

 ווטרינריה.

   תקנות התעבורה חקלאות ב4.5 הובלת חלב גולמי

ייצור, עיבוד ואריזת 
מזון ומרכיביו לרבות 

הגנ"ס )פטור  א4.6
מפרסום מפרט( 

למעט לעניין 

 500תצהיר עד  -כב"א
 מ"ר
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משקאות וחומרי 
 גלם

אריזה, עבודה 
למעט לעניין 

אריזה, בריאות 
)פטור מפרסום 

 מפרט(

רישיון ייצור כהגדרתו 
 בחוק המזון

 300תצהיר עד  -כב"א בריאות ]+[ א4.7 קיוסק
 מ"ר

  

עסק שעיקר פעילותו 
הינה הגשת 

משקאות משכרים 
לצריכה במקום 

 )פאב, בר, מסבאה(

תצהיר למקום  -כב"א משטרה 4.8
 50המיועד ל עד 

אנשים ששטחו עד 
מ"ר לרבות  150

 סגירת חורף

  

איסוף והובלת 
אשפה ופסולת למעט 

פסולת חומרים 
 מסוכנים

חניית רכבים בתום  תקנות התעבורה הגנ"ס ]+[ ב5.1
שעות העבודה תהיה 

ריקים כאשר הרכבים 
מפסולת ושטופים וברזי 

 הניקוז סגורים.

בעל העסק יאסוף ויוביל 
את הפסולת לאתר 

מורשה כל פי דין. בעל 
העסק לא יבצע בפסולת 
הנאספת כל פעולה של 
עיבוד, ניצול, מיחזור או 

מיון, אלא רק באתר 
מורשה כל פי כל דין ועל 

ידי הרשות )במידה 
 והאתר המצא בתחומה(.

כלי בעל העסק יאחסן 
אצירה, ריקים או 
מלאים, במקום 

 המאושר על ידי הרשות.

חניית רכבים 
תותר רק באזורי 
 תעשייה או אזור

תעסוקה אזורי או  
בשטח שיקצה 
יישוב ולחניית 

משאיות ויאושר 
על ידי הוועדה 

 המקומית.

הובלה במכליות של 
 שפכים וקולחין

הגנ"ס ]+[,  ג5.3
 בריאות ]+[

תבוצע רק כאשר  החניה חוק שירותי הובלה
הרכבים ריקים 

משפכים ושטופים 
 וברזי הניקוז סגורים.

חניית רכבים 
תותר רק באזורי 
 תעשייה או אזור

תעסוקה אזורי או 
בשטח שיקצה 

על  יישוב ויאושר
ידי הוועדה 
 המקומית.

 

מקום המיועד 
 50לאחסנה ששטחו 

מ"ר ומעלה ואינו 
טעון רישוי לפי 

 פריט אחר

תצהיר  -כב"א  6.1
לאחסנה ש חומרים 

שאינם "חומרים 
מסוכנים" למקום 

מ"ר  200ששטחו עד 
 מטר. 3.7וגובהו עד 

  

ייצור מרכיבים 
אלקטרוניים 

הגנ"ס )פטור  6.5
מפרסום מפרט(, 

 עבודה, 

 300תצהיר עד  -כב"א
 מ"ר
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ומעגלים מודפסים 
 למעט הרכבתם

   תצהיר -כב"א בריאות ]+[ א6.9 רוכלות מזון

בעיסוק רוכלות 
הטעון רישוי לפי 

פריט רישוי הכלול 
 בתוספת

נותני אישור לפי  ב6.9
סוג העסק לפי 

 הצו

   תצהיר -כב"א

   תצהיר -כב"א  ג6.9 רוכלות אחרת

מכון כושר ששטחו 
 מ"ר 800עולה על 

חוק מכוני כושר   7.5
)רישוי ופיקוח(, 

 1994-תשנ"ד

  

מקום לעריכת 
מופעים וירידים 
 במבנה קבע, בלא

 מזון

מקום  -תצהיר -כב"א משטרה,  א7.7
איש לכל  50המיועד ל 

 היותר

  

תחנה מרכזית 
)כהגדרתה בפקודת 

תחנת התעבורה(, 
 רכבת מרכזית

   *פקודת התעבורה הגנ"ס, משטרה ב8.4

מכירה, השכרה, 
תיווך, של כלי רכב 
וציוד מכני הנדסי 

)צמ"ה( למעט 
חלקים משומשים 
ולמעט תצוגה לכלי 

 חדשיםרכב 

 מ"ר 300עד  –תצהיר  משטרה א8.6

*חוק רישוי שירותים 
 ומקצועות בענף הרכב 

  

חניון בתשלום או 
חניון המשמש באי 

מרכז מסחרי הסמוך 
 לו

    משטרה ב8.6

מכונאות  -מוסך
כללית, פחחות 

וצביעה )לרבות כלי 
 רכב המונעים בגז(

הגנ"ס ]+[,  א8.9
 משטרה, עבודה

צו הפיקוח על 
מצרכים ושירותים 
)מוסכים ומפעלים 
 -לכלי רכב(, התש"ל

1970 

יש לוודא איסוף שמנים 
שרופים ולהפנותם 

 לאתר מחזור.
משטחי העבודה יהיו 
מחומר שאינו עביר 

לנוזלים והם ינוקזו לבור 
קליטת שומנים. 

השומנים מהבור יפונו 
לאתר מחזור והעתקי 

האישורים ישמרו 
 שנים. 3במוסך במשך 

 

מותר רק באזור 
 תעשייה,

 200תצהיר עד  -כב"א עבודה ]+[ ד8.9 מוסך -תיקון תקרים
 מ"ר

 צו המוסכים
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מקום לתיקון 
ואחזקת כלי רכב, 
צמ"ה וחלקיהם, 
לרבות מוסך של 
עסק שאינו טעון 

טיפול אחר  -רישוי
 ברכב

 300תצהיר עד  -כב"א  ו8.9
 מ"ר

  

מכירה תיקון ואחסון 
של כלי נשק 

 20ותחמושת )אחסון 
כלי יריה ומעלה או 

 100,000אחסנת 
 כדורים ומעלה(

 300תצהיר עד  -כב"א משטרה,  א9.1
 מ"ר

  

תצהיר בשטח  -כב"א משטרה, עבודה ב9.1 מטווח ירי
 פתוח

  

ייצור, צביעה, 
אפשרה והדפה של 

טקסטיל ודברי 
 הלבשה

הגנ"ס)פטור  א10.4
מפרסום מפרט(,  

 עבודה

   

ותפירה של גזירה 
טקסטיל ודברי 

 הלבשה

 500תצהיר עד  -כב"א עבודה ]+[ ב10.4
 מ"ר

  

הגנ"ס )פטור   10.5 ייצורם -דברי הנעלה
מפרסום מפרט(, 

 עבודה

   

אחסון  -חומרי חיטוי
שלא לצורך מכירה 

 במקום

הגנ"ס]+[, עבודה  ב10.8
 ,]+[ 

משטחי האחסון של  
חומרי החיטוי והניקוי 

לא יחוברו למערכת 
הביוב הציבורית. שפך 

אפשרי של משטחי 
האחסון ייאסף ויפונה 
לאתר מורשה על פי 

 ק.החו

 רק באזורי תעשיה

 לאחסון ומכירה ש
 עץ ומוצריו

     ג10.16

עסקים נוספים שיש 
לרשות שיקול דעת 

 על פי חוק

     

 300תצהיר עד  -כב"א משטרה ]+[,  6.12 עסק של אביזרי מין
 מ"ר

  

בעל עסק, יתקין, לפני   משטרה, בריאות א6.8 ניהול קניון
התחברות מערכת 

השפכים של העסק 
לשוחת הביוב העירוני, 

מפריד שומן תקני 
שגודלו ונפחו ייקבעו על 

ידי מהנדס ביוב, 

יוקם רק במקום 
 המאושר ל

מרכזים מסחריים 
 או בהתאם  

 לתב"ע ספציפית.
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בהתאם לפעילות 
 העסק.

זאת בנוסף וללא קשר 
למפרידים הקיימים 

במוצא כל עסק שבתוך 
במידה ונדרש  –הקניון 

הרישיון לכך בתנאי 
 שלו(.

המפריד יתופעל 
ויתוחזק באופן שיאפשר 

עמידת העסק בערכי 
כללי  -הסף המופיעים ב

תאגידי מים וביוב 
)שפכי מפעלים 

המוזרמים למערכת 
 2014 –הביוב(, תשע"ד 

. 
המפריד יפונה ויתוחזק 
בתדירות ובאופן שלא 

תיווצר גלישת  שומנים  
 לצנרת הביוב.

השומנים המפונים 
מהמפריד יפונו לאתר 

מאושר על פי כל דין ועל 
ידי קבלן מאושר לפי כל 

 דין. 
העתקי אישורי פינוי 

וקליטה יישמרו בעסק 
שנים ויוצגו   3למשך 

בפני מפקחי העירייה 
 על פי דרישה.

העסק יקים חדר בעל 
אשפה מאוורר ומנוקז 
למפריד שומן. בחדר 
יוצבו ויופעלו דחסן 

פסולת אורגנית, מכבש 
קרטון, מתקן לאצירת 

פסולת נייר, מתקן 
לאצירת פסולת אריזות, 

מתקן לאצירת מיכלי 
פלסטיק, מתקן לאצירת 

 פסולת אלקטרונית.
בעל הקניון יציב 

בשטחים הציבוריים של 
הקניון מתקנים 

דת ואצירת להפר
פסולת: נייר, בקבוקים 

ופחיות, ואורגנית, 
המושלכת על ידי מבקרי 
הקניון, במיקום ובכמות 

שיידרשו על ידי  
 העירייה..

דיסקוטק ימוקם אך    ו7.7 דיסקוטק
ורק במבנים סגורים 

ומקורים. המרחב 

אסור באזור 
בכפוף  -מגורים 

לקבלת אישור 

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://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://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
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 ענת שרון פרץ                                                                                                                                                                         

 מנהלת מחלת רישוי עסקים 

 מועצה מקומית ראש פינה 

 

 

 

 

 

להשמעת המוזיקה  
כולל כל מערכות  

ההגברה הקולית  יהיה 
בחלל הפנימי של מבנה 

העסק בלבד וללא 
פתחים כלפי חוץ. 

במידה וקיימים פתחים 
כלפי חוץ  הם חייבים 
להיות סגורים באופן 

קבוע ובעלי כושר בידוד 
 אקוסטי גבוה. 

בעל העסק יתכן ויידרש 
להגיש לעירייה 

למחלקה לאיכות 
הסביבה  חוו"ד 

אקוסטית שמטרתה 
להוכיח ע"י  מדידות 

ו/או הערכות מקצועיות 
)במידה ומקור הרעש 
אינו קיים בפועל( כי  
מקורות הרעש בעסק 

ובכלל זה  מערכות 
הגברה, מיזוג, אוורור 
וכדומה אינן יוצרות 

חריגה מתקנות  למניעת 
ים רעש בלתי מפגע

. 1990סביר התש"ן 
העירייה  רשאית לדרוש 

השלמות לחוות הדעת 
וכן התקנת אמצעים 

להפחתת הרעש לרמות 
הנדרשות בחוק בהתאם 

 לממצאי הסקר.

שימוש חורג כדין, 
 ככל שניתן לקבל

 אישור שכזה.
 


