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 2019אפריל  04  
 "ח אדר ב תשע"טכ 

 
 

 לכבוד 
 מנהל מחלקת רישוי עסקים -לוסקיארנון 
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לשים יש . בעסק של כל המתקניםעדכניים ים ותשריטים תכנית עסק תכלול חתכ :/ גרמושקהעסקתכנית  .1

 , פרשה טכנית וטופס הבקשה לרישיון עסק.לב כי מס' גוש וחקה יהיו תואמים בין התכנית

על אופן תפעול העסק ותפעול המתקנים השונים הסבר הסבר מילולי ומפורט אודות העסק.  :טכניתפרשה  .2
י "תהיה חתומה עפרשה ה בעניין פתרון מקומי ופתרון קצה לפגרים, שפכים ופסולת/זבל.פירוט בעסק. 

 הבעלים/ אחראי על העסק.

 הציג ולשמור קבלות המעידות על כך.יש לפ כל דין. "י קבלן מורשה לאתר מוסדר ע"זבל יפונה ע :זבלפינוי  .3
קליטה יהיה בצמוד אישור או חוזה התקשרות עם אתר מוסדר אינו מהווה אישור קליטה בפועל. אישור 

 שעות מרגע פינוי הזבל מהעסק. 24ולכל המאוחר  (תעודת משלוח)למועד פינוי הזבל 
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השכלה מתאימה שיוכל לספק חוות דעת מומחה בעל עניין ובעל  :דעת מומחה לעניין פיזור ריחותחוות  .4
 וכו' צוות מריחיםתוצאות של ד תכלול מודלי, "ח. העסק על הסביבההיוצאים מ הריחותהבוחנת השפעת 

 .(סקר ריח מורחבד "לחיש מומחים שקוראים )

 ראה לעיל בעניין פינוי זבל. :פגריםפינוי  .5

הרעשים השכלה מתאימה שיוכל לספק חוות דעת הבוחנת השפעת מומחה בעל עניין ובעל  :אקוסטימסמך  .6
 .העסק על הסביבההיוצאים מ

חיבור העסק למערכת הולכת השפכים האזורית תוך פירוט של / תשריט המראה תכנית :סניטארינספח  .7
שפכים מעמדת רים של העובדים בעסק, תאי שירותים, כגון, מגו)המתקנים בעסק בהם נוצרים שפכים 

 . כנדרש (, מי גשםשפכים, תשטיפים, נגר עילי) והפרדת זרמים (שטיפה, מכון חליבה,...
 
 ללא טיפול והמסמכים שלעיל הם נדרשים בשלב הגשת בקשה לרישיון עסק, הבקשה תוחזר לרשות מידע ה

 במידה וחסר/ים מסמכים.

  ייערך סיור בעסק ויימסרו דרישות לבעל  טופס בקשה לרישיון עסק עם כל החומר כנדרשת קבללאחר

 לבעל העסק תנאים מוקדמים וימסריבעקבות הסיור כי ייתכן בעניין התשתיות והתפעול של העסק. העסק 

 בל אישור עד לתיקון הליקויים.יקמשמעם כי העסק לא 

  בזמן  תעודכנו, על כך או מעסקים שלא פורטו לעילהעסק  למהותבהתאם  מסמכים נוספיםויידרשו יתכן

 אמת.
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