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הוראת מדיניות ומפרט אחיד רשותי  

:לחוק רישוי עסקים מחויבת רשות הרישוי ב3ג7במסגרת סעיף 

של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסקמפרט אחידיצירת  .
המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם בבואם  

.לפתוח עסק טעון רישוי בתחומי המועצה

המקומיות  הדרישות של רשויות הרישויהמדיניות ו, התנאים, העלאת המסמכים
שהמעוניינים להקים עסק  כך , מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות

יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים  
.מסוגו

 הרשותימועצה אזורית זבולון אישרה את מדיניות רישוי עסקים והמפרט האחיד
2016בחודש מרץ 



 לחוק רישוי עסקים36תיקון.

נקבע כי מפרטים  1.12.2021הכלכלית שתחילתו ביום התכניתלחוק 51סעיף 

ובלבד שיאושרו בידי מועצת  , שפורסמו לפני יום התחילה לא ייפגע תוקפםרשותיים

הרשות המקומית ושהודעה בדבר פרסומם תפורסם ברשומת על ידי ראש הרשות  

,שנים מיום התחילה3והכל בתוך , המקומית

 1.12.2024כלומר עד.

לאישור מליאת המועצה1' לאור האמור מובאים עיקרי המדיניות ועדכון מס





ההוראה הנוגעת לשמירת תכליות  דיני תכנון והבניה מדברת  בעד עצמה ומובנת  

המתאפיינות במניעת סכנות או  , (א)1גם  מסמיכותה ליתר התכליות שבסעיף 

אי שמירת  . מטבע הדברים עסקים מתנהלים במבנים. מטרדים    מפעילות העסק

.  ב"חניה וכיו, ריח, דיני התכנון   והבניה יכולה לגרום מטרדים של רעש

לצורך פיקוח על  ( אף כי לא רק)תכליות דיני התכנון והבניה נועדו בין השאר 

נושאים אל   ולכן  סביר ונכון לפנות אליהם כאמת המידה לשמירה כנגד מפגעי  

פשיטא היא שהקשר בין החובה  .  בפעילות העסק, סכנה מבנית ומטרד אינהרנטי

ברישיון עסק לבין קיום דיני תכנון בניה הינו הכרחי אך אם זאת יש לבחון עסק  

טעון רישוי לגופו של עניין ובהתאם לסייגים המוגדרים  

זאת על מנת לוודא את קיום מטרות חוק רישוי עסקים בהקשר הראוי בכל הנוגע  

.   ב"תולהוראות 



תכליות דיני תכנון בניה

הסמכות לאשר  ,  מרשות הרישויאינטרגליבהיותו חלק , למהנדס הועדה המקומית

מתן רישיון עסק על בסיס עמידה בתכליות דיני תכנון בניה וזאת בתנאי שאין  

.כמוגדר בחוק רישוי עסקים" הפרה חמורה"בהפרה משום 

נקבעו קריטריונים והנחיות לצורך מימוש הסמכות תוך מתן דגש  , לאור האמור 

.לרישוי עסקיםב"תולתחום הבטיחות והצורך בהסדרה במסגרת מדיניות 



רשותיותהנחיות –תכליות דיני תכנון בניה 

אישור בטיחות    
לעסק המתנהל  , זמני או קבוע, ניתן רישיון עסק, נוהל זהלפי,בובכל מצב 

לרבות אם לא ידוע אם ניתן  )נבנה ללא היתר בניה , במבנה   שכולו או חלקו
יש  להתנות את הרישיון באישור בטיחות שיינתן על ידי  , (היתר בעבר

.      יועץ בטיחות/מהנדס

נעדרת  )חריג לכלל זה הוא רק כאשר מהנדס הועדה  אישר כי מהות הבניה 
.  איננה כרוכה מטבעה בבעיות של בטיחות(  ההיתר



רשותיותהנחיות –תכליות דיני תכנון בניה 

עבירה פעוטה

כאשר בעסק קיימים בניה או שימוש ללא היתר אשר לגביהם אין הועדה המקומית  
.  כללאיכלוסאו אישור /נוהגת לדרוש היתר ו

שיקולי תכנון ובניה  , בהתקיים אישור של מהנדס הועדה  ומנהל הפיקוח  למצב זה
.לא יהוו חסם למתן רישיון העסק



רשותיותהנחיות –תכליות דיני תכנון בניה 
עבירת בניה ניתנת להכשרה

כאשר בעסק קיימים בניה או שימוש ללא היתר אשר לגביהם יש ברגיל לבקש  
הם עומדים בהוראות סעיף תכליות דיני תכנון בניה בחוק  , ולקבל היתר ובנייה

:  ומתקיימים שני אלהס"רע

.אין מניעה תכנונית קשה לאישור הבקשה, על פני הדברים, לדעת מהנדס הועדה.1

או לפי נוהל זה בכפוף ללגליזציה של הבניה אין  הרשותיתש "לפי קביעת היועמ. 2
במובחן  )אינטרס ציבורי מיוחד להעמדת הבונה לדין בגין עצם ביצוע העבירה 

(.מתוצאתה

ל יינתן לעסק רישיון זמני לשנה או "הסעיפים הנ2בהתקיים 
מביניהםהמוקדם –להשלמת ההליך התכנוני 





.האחריות על טיפול ברוכלות ניידת מוטלת רובה ככולה על כתפי  המועצה

,  על מנת שנוכל לעמוד מול אתגר זה ולתת מענה מינימלי לפתרון בעיות תעסוקה
להגביל את מספר הרישיונות הניתנים כמו גם את  ,  יש צורך. שיקומיים, סוציאליים

.מתחמי הפריסה  לפי בחינת המועצה

:לאור האמור לעיל מדיניות הרוכלות במועצה אזורית זבולון כלהלן 

לא יינתן רישיון לרוכלות בסמוך לעסקי קבע קיימים בעלי אופי דומה על מנת לשמר  ( 1
( .ממקום עסק קבוע' מ100-כ)מדיניות עסקי קבע כבסיס להתפתחות

( .ב"וכיו, פים"שצ, מדרכות)לא יינתן רישיון רוכלות בצדי דרכים ומעברים( 2

תאושר  –( אירועים יישוביים, לפני חגים מרכזיים )רוכלות המוגבלת בזמן ומרחב ( 3
.במסגרת אישור האירוע 

.לפי חוק העזר למועצה -שעות הפעילות המותרות( 4



מתחמי פריסת רוכלות מאושרים המאפשרים בקרה וחיבור לתשתיות בהתאם  ( 5
:  להוראות משרד הבריאות משך כל השבוע 

.מתחם חוצות יגור( א)

.ת כפר חסידים.מתחם א( ב)

.מתחם תחנת הקמח שער העמקים( ג)

מאושרים בניהול ופיקוח  " עגלות קפה"שלושה מתחמי פריסת רוכלות מסוג ( ד)
.  י ראש המועצה"החברה הכלכלית אשר ימוקמו באתרים שאושרו ע

.מתחמים בו זמנית3יודגש כי בכל מקרה לא יופעלו יותר מ





(:אירועים תחת כיפת השמיים)אירועים המוניים חד פעמיים . ג

, מושבים, קיבוצים), אירועים ציבוריים פנימיים בתוך היישובים לתושבי היישוב בלבד

שבועות וחגי יובל יהיו  , סוכות, ראש השנה, חג פסח: לדוגמא( קהילה, בתי ספר

.פטורים מרישיון עסק

או ימכרו כרטיסים יהיו חייבים בהליך  /אירועים שבהם יופיעו אומנים חיצוניים ו

.קבלת רישיון עסק

אירועי עינוג ציבורי הפתוחים לקהל הרחב שכמות המשתתפים הצפויה עולה על  

. משתתפים יהיו חייבים ברישיון עסק500

בימי 23:00ש עד השעה "ה ובמוצ-בימים א: י החוק"שעות הפעילות תהיינה עפ

.23:30שישי וערבי חג עד השעה 

.02:00הפעילות תותר עד השעה ( סילבסטר)ראש שנה האזרחית 

פ חוק מניעת מטרדים רעש  "ע)בבוקר 06:00עד השעה -יום העצמאות 

(במדינת ישראל





:הנחיות למערכות מים וביוב של עסקים ברשות 

, במועצה האזורית קיימים מגוון פעילויות ועסקים הנדרשים לטיפול בשפכים דוגמת רפתות

.מסעדות ומפעלים, מטבחים, מוסכים, מכון חליבה, תחנות דלק , ש"מט

.על המתקן להיות מבוקר על מנת לוודא שפועלים כראוי

נדרש בהצגת חיבור למערכת מים וביוב תקינה או כל עסק כחלק מדרישות הרשות 

.לחלופין הצגת חלופה מקובלת לפינוי השפכים

מופו עסקים הטעונים דיגום שפכים וניפוק רישיון  -עסקים בעלי סבירות גבוהה לזיהום  

.עסק טעון התחייבות לביצוע הדיגום והצגת מסמכים מעידים על ביצוע ותוצאה תקינה

לרישוי עסקיםזבולון . א.מפרט אחיד מדרישות סף ניתן למצוא ב



:הנחיות לפינוי אשפה בעסקים ברשות. ה

בעל עסק חייב לקבל הנחיות בנושא פינוי אשפה ברשות ממחלקת התברואה של 

.המועצה

כתנאי לקבלת רישיון עסק נדרש סיכום ותאום פינוי בין בעל העסק למנהלת מחלקת 

.  סוגי מכלים ועוד, תברואה במועצה לגבי אופי וצורת הפינוי

לרישוי עסקיםזבולון . א.במפרט אחיד מדרישות סף ניתן למצוא 



 התאמת דרישות המועצה לקשיים ומגבלות העולות מן השטח טרם

.פרסום מפרט רשות המקומית

אל מול גורמי הרישוי הממשלתיים–" דרישות כפולות"הימנעות  מ.

 מים ביוב וכד–הגנה על תשתיות בסיסיות'.

בהתאם לאופי  , בהתייחס לעלות ביצוען, שמירה על רמת דרישות סבירות

.העסק



  לאחר קבלת אישור  הוצאת רישיון עסק  מגורמי ממשלה נותני אישור יידרש המבקש
לפעול אל מול מחלקות המועצה האזורית ולקבל אישור מנהלי המחלקות למתן  

:  בתחומים הבאים ,  וזאת מבלי לגרוע בדרישות משרדי הממשלה, רישיון עסק

.אישור פתיחת תיק עסקי לשם חיוב ארנונה–גביה. 1

:תשתיות. 2
.אישור חיבור בית העסק למערכת הביוב הציבורי( א
:פינוי שפכים חליפיתתוכניתהצגת –בהעדר תשתית ביוב ציבורי ( ב

.תשתית חיבור לביוב ציבורי/ הצגת תכנית חפירת בור איסוף( ג
:במידה ואין התכנות חיבור לביוב ציבורי( ד

.  הצגת הסכם התקשרות עם חברת פינוי ביוב( 1)
האישור יוצג  , תיוק ושמירת אישור פינוי שפכים לאתר מורשה שנה אחורה( 2)

.במסגרת ביקורת פעמיים בשנה לפחות במועד אקראי ללא תיאום מראש

.דרישה לביצוע ניטור שפכים מעסקים אשר הוגדרו בעלי סיכון גבוה לזיהום( ה



:  תברואה( 3
:  ב "פינוי אשפה פרטנית עתוכניתאישור (: מקבלי קהל)בעסקים נותני שירות( א

.כמות עובדים וקהל( 1)
.הערכת כמות אשפה גושית ורכישת עגלות אשפה בהתאם( 2)
.בבית העסק ומתקנים נלוויםהמיחזורהצגת עקרונות ( 3)
.סימון מתחם אשפה ובאם נדרש גידורו למניעת מטרדים לציבור( 4)

(:'יצרניים וכד)בעסקים שאינם נותני שירות ( ב
.כמות עובדים( 1)
.ודרך פינויה( , גושית, תעשייתית)אופי אשפה מיוצרת (2)
.הצגת עקרונות המחזור בבית העסק ומתקנים נלווים( 3)
.סימון מתחם אשפה ובאם נדרש גידורו למניעת מטרדים לציבור( 4)
על סמך עסקים קיימים במועצה אזורית זבולון הוגדר מיפוי עקרוני להצבת    ( 5)

(.'להלן נספח א)נפח וכמות נדרשת -עגלות אשפה



:בטיחות( 4

קונסטרוקטוראישור –במבנים ישנים שהוקמו קודם לחוק תכנון ובניה כאמור  ( א

.ליציבות המבנה בהתאם לאופי העסק

בניית תוספות ותשתיות חוץ תומכות  ( ב

(.  חיפוי/בדגש תוספות תלויות)לתוספות קונסטרוקטוראישור ( 1

.אישור ועדה מקומית לתכנון ובניה( 2

בחינת תכנית הבטיחות  –אירוע תחת כיפת השמיים / אירועים המוניים( ג

.י אנשי הבטיחות במועצה וקבלת חוות דעת מקצועית"ע



מסחר ושונות–6קבוצה 

הערותתברואהתשתיותגבייהתיאור העסק טעון הרישויפריט' מס

,לאחסנההמיועדמקום–אחסנה6.1

אחרפרטלפירישויטעוןשאינו

,ומעלהר"מ50ששטחו,זובתוספת

למעט,מקורהשאינווביןמקורהבין

למכירהלחנותהצמודמחסן

לשרתתכליתושעיקר,קמעונאית

אותה

אישור פתיחת  

תיק עסקי

קרטוניהביובלמערכתחיבור

'ל1100אשפהעגלת

800הואבההמכירהששטחחנות6.2

לפחותר"מ
אישור פתיחת  

תיק עסקי

קרטוניהביובלמערכתחיבור

'ל1100אשפהעגלת

נגישותמורשהאישור

הפעלתלרבות,יבשניקוי,מכבסה6.4

אוטומטיותוייבושכביסהמכונות

הדייריםלשימושמגוריםבבנייןשלא

אישור פתיחת  

תיק עסקי

202נגישותטופס'ל360אשפהעגלתביובלמערכתחיבור

מכשירי אלקטרוניקה  6.5

ואלקטרואופטיקה לרבות  

ייצור רכיבים  –רכיביהם, מחשבים

,  אלקטרוניים ומעגלים מודפסים

למעט הרכבתם

אישור פתיחת  

תיק עסקי

'ל360אשפהעגלתביובלמערכתחיבור

אלקטרוניקהמחזורעמדת
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