
 
 

 
 

 ט"ו אדר תשע"זתאריך: 
3/3//30/31 

 361011: מספר הגנת הסביבה
 

 לכבוד
 אבנר גבאי 

 מועצה אזורית מטה אשר

       
  

 8691 -חוק רישוי עסקים התשכ''ח 
 

  תנאים נוספים ברישיון עסק
 

   ברשות המקומית :  בקשהמס'  
 1117/6: מספר בקשה במשרד להגנת הסביבה 

 
מתנה החוק(, הנני  -)להלן  3611 -לחוק רישוי עסקים, התשכ''ח  1סעיף בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי 

 .המצורפיםאת רישיון העסק בתנאים הנוספים 
 

על מועד  ולשלוח אלי הודעה, )ב( לחוק, עליך למסור לבעל העסק את התנאים כלשונם1בהתאם לסעיף 
 .למכתב זה הטופס המצורףתחילת תוקפם. אנא שלח את ההודעה על גבי 

 

 קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ שם העסק:
 בעל העסק )מגיש הבקשה(:

 
    

 
 פריטי רישוי עסקים:

  

 א 7.3 תחנת מעבר לאיסוף
 ב 7.3 איסופה, הובלתה -אשפה ופסולת 

 ג 7.3 טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה
 

 
 //063/3ת.ד.  צפון -לא ידוע  00/1      : העסק כתובת

       חלקה:    גוש: 
 מחוז צפון -משרד הפנים    עיריית רשות מקומית:

 
 .אותם מחליפים ואינם הקיימים התנאים על נוספים תנאים הינם אלה תנאים

 
 

 בברכה,          
 

 
                                                                                                                                       _______________ 

 דפנה ישראלי            
 נותן האישור                                                                                                                                              

 
 

 :העתקים
 צפוןמנהלת מחוז 

 מנהלת איגוד ערים איגוד מערבי
 



 

 

 לכבוד
 דפנה ישראלי

 צפון ז מחו המשרד להגנת הסביבה
  / המלאכה

  717ת.ד.
 313/7 נצרת עילית

DafnaI@sviva.gov.il 
 

 ברישיון עסקתחילת תוקפם של תנאים/ תנאים נוספים ו היתר זמנימתן הודעה על הנדון: 
 הגנת הסביבהשל המשרד ל

 
 

, הנני להודיעך כי ביום ____________ 3611 -לחוק רישוי עסקים, התשכ''ח  1בהתאם להוראת  סעיף 

של המשרד להגנת  ברישיון העסקהתנאים3תנאים נוספים האישור והתקבל ברשות המקומית מסמך 

 הסביבה.

 פרטי העסק : 

 קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"משם העסק : 
 מחוז צפון -משרד הפנים   עיריית הרשות המקומית:

 1117/6משרד להגנת הסביבה: במס' בקשה 
 רשות המקומית: ב רשיון עסקמס' 

 

 :פרטי רישיון העסק

 לעסק )סמן( : רשיון שניתן הסוג 

 שיון עסק  לצמיתותרי          רשיון עסק תקופתי          רשיון זמני             היתר זמני 

 עסק3היתר זמני:   _________________רשיון התאריך תום תוקף 

 

 :נוספים ברשיון עסק/היתר זמניו/ או תנאים תנאים  מסירת

 ,)מחק את המיותר(   היתר זמני  3  הנוספים ברשיון העסק3  התנאים התנאים 

 העסק ביום _____________ ויכנסו לתוקף בתאריך ______________  לבעל נשלחו בדואר רשום 

 יש למלא את הפרטים הבאים ולהחתים את נציג העסק מסירה ידנית:ב: 
 

 שם בעל העסק: _________________  נציג העסק שקיבל את התנאים____________________ 

 חתימת בעל העסק 3 נציג העסק:   ______________  תאריך: ___________________

 נמסר על ידי : ____________________________

 

 )מחק את המיותר( ברשיון עתק ההודעה לבעל העסק על התנאים3התנאים הנוספיםמצורף בזאת ה

 עסק3היתר זמני)מחק את המיותר( וכן העתק רשיון העסק3ההיתר הזמני.

 

 ______________ ______________ ______________ 
 חתימה שם תאריך 

 רשות הרישוי 



 

 

 
 

 
 

 ט"ו אדר תשע"זתאריך: 
     3/3//30/31 

 361011: מספר הגנת הסביבה

 
 8691 -רישוי עסקים התשכ''ח  חוק

 ברשיון עסק  נוספיםתנאים 
 

   ברשות המקומית :  בקשהמס'  
 1117/6משרד להגנת הסביבה : ב בקשהמס'               

 קומפוסט מפרץ והגליל המערבי בע"מ שם העסק:
 

 עסקיםפריטי רישוי 
 

  

 א 7.3 תחנת מעבר לאיסוף
 ב 7.3 איסופה, הובלתה -אשפה ופסולת 

 ג 7.3 טיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתה
 

 //063/3 צפון -לא ידוע  00/1      : העסק כתובת
       חלקה:    גוש: 

 מחוז צפון -משרד הפנים    עיריית רשות מקומית:
 

החוק(, הריני מתנה  -)להלן   3611 -לחוק רישוי עסקים, התשכ''ח  1 סעיףבתוקף סמכותי כנותן אישור לפי 
 :את רשיון העסק בתנאים נוספים כדלהלן

 דיווח .8

  שפכים יווח תקופתי על תוצאות דיגומיד
 להלן: השפכים הנדרשים ברישיון העסק, כמפורט מידוחות דיגוכל בעל העסק יגיש לנותן האישור את 

קבע נותן האישור משך זמן אחר בכתב, דוח כן ימי עבודה מביצוע הדיגום, אלא אם  45 תוך
 רישיון העסק; המכיל פרטים מדויקים ומלאים על תוצאות פעולות דיגום שבוצעו לפי תנאי

  (א)

או על גבי טופס  ,לקבצי אקסל ניתן להמרהש ,נגישיהיה  ,הדיווח יוגש במדיה אלקטרונית
באתר המשרד <שפכי  בהתאם להנחיות שפרסם המשרד להגנת הסביבהולדיווח מקוון, 

 ;, על עדכוניהן מעת לעתשפכי תעשייהתעשייה<דיווח דיגומי 

  (ב)

אנליזה של המעבדה בה בוצעה תוצאות טופס משמורת ודוח טופס נטילת דגימה, לדיווח יצורף 
 .האנליזה

  (ג)

 נוספים ותקנות חוקים .2

אין בתנאים אלה כדי לפטור את בעל העסק מקיום הוראות כל דין החל על העיסוק, ובכלל זה חוק 
-, חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג3611-, חוק רישוי עסקים, התשכ"ח1//0-אוויר נקי, התשס"ח

 , והתקנות מכוחם.3676, חוק המים, התשי"ט /366

 תחילה .3

 חודשים 1, תחילתם של תנאים אלה יהיה תוך 3611 -)ב( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח  1לפי סעיף 
 .מיום קבלתם

 
 

 _________________ 
 דפנה ישראלי                                                                                                                                     

 נותן האישור                                                                                                                                     

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Wastewater/IndustrialWastewater/Pages/Reporting-sampling-industrial-waste-water.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Wastewater/IndustrialWastewater/Pages/Reporting-sampling-industrial-waste-water.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Wastewater/IndustrialWastewater/Pages/Reporting-sampling-industrial-waste-water.aspx

