
 מ.א. חבל מודיעין  –רפורמה ברישוי עסקים 
 דרישות פרטניות מעסקים

 

  – 5קבוצה 

 הובלתם במיכליות –ג' 5.3שפכים וקולחין,  פריט   5.3  איסופה, הובלתה –ב' 5.1, אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1מים ופסולת, 

 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 – ור תעשייה חמ"נאז

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

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

 נמצא בצמוד לצומת שילת – אזור תעשייה שילת

יחידת קרקע במושב בין ברצף קרקעי בין שלא ברצף קרקעי, המשמשת או נועדה לשמש לעיבוד ושימוש חקלאי, ייצור תוצרת חקלאית, גידול בעלי  – 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. שטח שבתוך חלקה א' שבו מותרת בניה למגורים לפי כל תכנית –תחום המגורים 

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

 רוח כפרי.ייה(, משרדים, גני ילדים, מעונות יום, מועדון קשישים, מלאכה, תעשייה זעירה ואית 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
 מדיניות המועצה /מחלקה/גורם רלבנטידרישות האגף

 ב 5.1
 איסופה, הובלתה 

 

מבקש הרישיון לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה 

של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון.  אלא רק באתר מורשה 

על פי כל דין ועל ידי הרשות )במידה והאתר נמצא 

 בתחומה(.

 -ריקים או מלאים  -מבקש הרישיון יאחסן כלי אצירה 

 במקום המאושר על ידי המועצה. 

חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק 

 במקום שיאושר לכך על ידי המועצה.

מבקש הרישיון יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה 

לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, רק בתחנת 

שאושרו על ידי המשרד ילוק פסולת מעבר או באתר ס

 להגנת הסביבה.

שטיפת הרכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך 

 על ידי המועצה.
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 מדיניות המועצה דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור העסק טעון הרישוי פריט

 הובלתם במכליות  ג 5.3

בתום שעות העבודה תותר רק באזור שיאושר לצורך כך  חניית המיכלית

המיכליות יחנו כשהן ריקות משפכים , שטופים, עם ברזי  על ידי המועצה.

 ניקוז סגורים ולא יתגרומנה למטרדי ריח.

 

 


