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 דיסקוטק –ו' 7.7עינוג ציבורי,  פריט  7.7עינוג ציבורי, נופש וספורט,  – 7קבוצה 

 הדרישות. בכליובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד 

 "דרישות כלליות מעסקים".המפורטות  בפרק  הכלליות הרלבנטיות לעסקווזאת בנוסף לכל הדרישות 

 הגדרות אזורי המועצה האזורית  )ייעודים כהגדרתם בתב"ע(    

 מחולק לשלושה אזורי משנה:   א. תעשייה עתירת ידע   ב. מסחר   ג. תעשייה כללית – אזור תעשייה חמ"נ

 מחולק לשני אזורי משנה: א. תעשייה   ב. מסחר –נמצא בסמוך לקבוץ בארות יצחק  –יה ומסחר בארות יצחק אזור תעשי

 אזור מסחר ומשרדים הנמצא בסמוך לנמל התעופה בן גוריון. – קריית שדה התעופה

 ,.נמצא בצמוד לצומת שילת – אזור תעשייה שילת

רצף קרקעי, המשמשת או נועדה לשמש לעיבוד ושימוש חקלאי, ייצור תוצרת חקלאית, גידול בעלי יחידת קרקע במושב בין ברצף קרקעי בין שלא ב – נחלה

 חיים ובתי מגורים.

 שטח קרקע מתוך משבצת המושב המהווה חלק מנחלה, רצופה או מפוצלת, המיועד למגורים, למבני משק וכן לעיבוד חקלאי ולגידול בעלי חיים. – חלקה א'

 בתוקף שחלה על המקום. תוך חלקה א' שבו מותרת בניה למגורים לפי כל תכניתשטח שב –תחום המגורים 

 מבנה הדרוש במישרין לכל פעילות חקלאית לרבות עיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים. – מבנה חקלאי

 רוח כפרי.י(, משרדים, גני ילדים, מעונות יום, מועדון קשישים, מלאכה, תעשייה זעירה ואיהית למטרות אחסנה )למעט אחסנה גלופעילות לא חקלא –פל"ח

 אזור למתן שירות נלווה למטיילים ומבקרים. - אזור נופש, תיירות ופנאי
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 תיאור העסק טעון הרישוי פריט
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 דיסקוטק ו 7.7

פעילות העסק תעמוד בתקנות למניעת מפגעים )רעש 

ובתקנות למניעת מפגעים  1990 בלתי סביר(, התש"ן

 ..1992)מניעת רעש( התשנ"ג 

המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה 

הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא 

פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, 

הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר 

 בידוד אקוסטי גבוה.

מבנה הדיסקוטק יהיה מסוג "מבואה הכניסה ל 

 אקוסטית".

מבקש הרישיון ייתכן ויידרש להגיש  תסקיר אקוסטי 

מאת אקוסטיקאי מוסמך, שיאשר שהמקום אינו מהווה 

מטרד רעש לסביבה ויישם את המלצות 

התסקיר,במידה ויש כאלו, לאחר שנבחנו ואושרו על 

 ידי היחידה לאיכות הסביבה.

 אסור בישובים

באזורי תעשייה, בכפוף לבדיקה מוקדמת של יותר רק 

 היתכנות תכנונית

 

 


