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מחוז צפון

▪

מחוז צפון משתרע על שטח  
ר"קמ5,500-של כ

רשויות המהוות  94במחוז 
.מכלל הרשויות בארץ37%

1,500,000-במחוז כ
בני  53%תושבים מהם 

מיעוטים



צוות תעשייה
אריאל בן עמי–ראש תחום 

גולדמן   מירית -תעשיותוצוות ס "מזכירת חומ

מסוכניםחומרים 

טרבושהילאל 

אלעד אשד

טיפול  
בקרקעות  
מזוהמות 

רעות גלזמן

שפכים 
תעשייתיים  

מיכל פינקין

אוויראיכות 

סינמיס תחאוכו 

אפרת פביאן
רם גרינוולד

עסקיםרישוי 

ישראלידפנה 
(רעש)עדינה אגמון 

נורה חדיש

-סאעידהשירין 
מזכירה

דורית זיס-מנהלת המחוז 



,רשומיםעסקים2300.הקיימיםהמשאביםבמגבלותמשימותשלרחבמגווןניהול-כללי

(משמעותיותסביבתיותהשפעותבעליעסקים,דלקתחנותללא)A+Bבסיווגעסקים240

:מסביבהאותעשיהבאזורישימושבתכליותשינויים-לתעשייהתעשיהאזורי

למקורותאוכלוסייהביןקרבה-ס"מחומהפרדהמרחקימדיניותיישום❖

.החדשיםהשימושיםועלהתעשייהעלהשלכות,סיכון

מעורביםתעשיהבאזוריתעשייהפיתוחמגבלות❖

.הכינרתהיקוותאגןעלבדגשהידרולוגיתכרגישמוגדרהמחוזרוב-מזוהמותקרקעות

.(21)מיםותאגידישים"מטריבוי,לקויותתשתיות-תעשייהשפכי

בדגש על רשויות  , הרשויות המקומיותלוקה בחסר מצד פעולה שיתוף-עסקיםרישוי 

.  חוסר ביחידות סביבתיות מקצועיות. חלשות

.המתלוננתהאוכלוסייהמצדהלחץמולאלבמחוזריחמפגעיריבוי-אוויראיכות



ממשקים לרגולציה

אוויר

ש"מט
ציבורי

קרקע פסולת
מועברת 

מחוץ לאתר

אחר

ביוב

ים/ גוף מים

אוויר

:תשומות
חומרי גלם
חומרי עזר

דלק/ אנרגיה
מים

אופני הפעלה
טכנולוגיה

מוצרים



חקיקה סביבתית בישראל

.  1959-ט"התשי, חוק המים•
.1961-א"התשכ, חוק למניעת מפגעים•
1965-ה"תשכ, התכנון והבניהחוק •
.1968-ח"התשכ, חוק רישוי עסקים•
.1984ד "התשמ, חוק שמירת הנקיון•
.  1988–ח "התשמ, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים•
.1993–ג "התשנ, חוק חומרים מסוכנים•
.2001-א"התשס, חוק תאגידי מים וביוב•
.  2008–ח "התשס, חוק אוויר נקי•
.  2011-א "התשע, חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק•
,      (חובות דיווח ומרשם–פליטות והעברות לסביבה )חוק הגנת הסביבה •

.  2012–ב"בתשע



משולב אחדהיתר 

וודאות
הפחתת נטל  

אדמיניסטרטיבי
חדשנות

ביצועים סביבתיים 
גבוהים

היתר הזרמה  
ליםהטלה / 

אישור לרישיון 
עסק

אישור לסילוק  
פסולת מסוכנת

היתר רעלים

היתר פליטה  
לאוויר

היתר  
יצוא  /יבוא

פסולת  
מסוכנת

(IPPC)מעבר לרישוי משולב 

שקיפות

יישום הטכניקה  ●
המיטבית הזמינה  

(BAT)

מניעת נזק  ●
סביבתי וחריגה  

מערכי סביבה

ביצועיםמדידת ●

מיזוג מרבית  ●
מערכי הרישוי  

הנוכחיים למערך  
עם וסנכרון אחד 

.  האחרים
האחדה של  

.דרישות דיווח

●One stop shop

פרסום  ●
נתוני  

פליטות  
תעשייתיות

שיתוף ●
הציבור  
בקבלת  
החלטות

זמנים  לוחות ●
וקריטריונים  

ברורים  
לרישוי  

ולפיקוח

תמרוץ  ●
מניעה  
במקור  

והתייעלות

הסרת  ●
חסמים  
להקמת  

מתקני חלוץ  
וליישום 
חדשנות



היתר בניה, ובניהתכנון 

:תכניות מתאר ארציות
במדינהקביעת מדיניות הפיתוח 

אנרגיה–10תמא, תחבורה–3תמא: הנחיות נושאיות ומיקומים באופן ארציקביעת 

:(מ"תמ)מחוזית תכנית מתאר 
שטחים  , אזורי תעשייה, קביעת מדיניות הפיתוח במחוז בהיבט של מיקום תשתיות

.כל זאת בהתחשב בתכניות המתאר הארציות. 'וכושטחים רגישים , לפיתוח
:(ע"תב)מפורטת / מקומיותתכניות מתאר 

בהתבסס על תכניות המתאר הארציות ותכנית  אזור התעשייה קביעת הפיתוח בתוך 
אחוזי  , בתקנון התוכנית קובעים את סוגי התעשייה המותרים. המתאר המחוזית

בשלב זה ישנה אפשרות לדרוש תסקיר השפעה על הסביבה לפני אישור  . 'וכובניה 
.פ חוק"פרט למקרים בהם התסקיר נדרש ע. התוכנית

:התרי בניה
התשתיות במפעל הספציפי  בהיתר זה מפרטות  . מתבסס על תכניות המתאר המקומיות

((BAT ,וכו/ביוב /נספחי ניקוז , גרמושקה,קווי יצור'.



?המחוז במערכתשל מה תפקיד 

(מתכנות המחוז)המחוזית בועדההשר נציגי •
(נציגי יחידות סביבתיות)מקומיות  בועדותיועצים סביבתיים •
תסקיר / מתן הנחיות מקצועיות לכתיבת מסמך סביבתי•

.השפעה על הסביבה
והיתרי בניה בעלי השלכות  ( מתאר ומפורטות)תכניות בדיקת •

סביבתיות
,  דגש על תשתיות. התיכנוןמקצועיות לוועדות ד"חוומתן •

.נושאים תפעוליים מטופלים בשלב רישיון העסק

לא יקבל היתר בניה ללא , עסק הנדרש בהיתר פליטה לאוויר-חוק אוויר נקיפ "ע❖
.  בתוקףהעסק לא יתחיל לפעול ללא היתר , (שלמות)הגשת בקשה מלאה להיתר פליטה 

.במקביליתקודמוא שני ההיתרים "ז







:המשך דרישת פרשה טכנית

:בקצרה לתאר
.הסבר מילולי ותרשים זרימה: תהליכי ייצור❖
,  גזים)לרבות חומרים מסוכנים , בתהליכי הייצוררשימת חומרי גלם ❖

צוברים  תאורלרבות , סוגי אריזות, כמויות, סוגים(: נוזלים ומוצקים
.  תת קרקעי/ עלי

כושר יצור מקסימאלי❖
(.סניטרי, נקיונות, מוצר)לפי משתמשים צריכת מים ❖
סוג  , סוגים וכמויות-מזוט/סולר/בנזין/גז טבעי/ ם"גפ: דלקיםצריכת ❖

. ואמצעים למניעת זיהום ( עילי או תת קרקעי)מיכלים
,  טיפול במים: המתבצעות בשטח העסק כגוןפעילויות נוספות ❖

מערכות קירור  , הפקת קיטור-מערכות אנרגיה , טיפול בשפכים
.מים במעגל סגור , ב"וכיוצ

פליטות לא  , וונטים, ארובות)לאוירפירוט מקורות פליטת מזהמים ❖
ואמצעים  אפשריים למטרדי ריח התיחסות, (ב"וכיוצמוקדיות 
.  צמצום פליטות / למניעה

פינויאיסוף ויעדי , סוג פסולת: פסולות מהעסק❖
מקורות רעש אפשריים❖



?תעשיתייםמהם שפכים 

מלבד שפכים )שפכים שמקורם מפעילות העסק 

.כולל תשטיפים ונגר עילי מזוהם, (סניטריים



חשיבות הטיפול בשפכים  
התעשיתיים

שפכי תעשייה עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח  

כמו פגיעה במערכות הולכה וטיפול , השפעותיהם רחב ביותר

ופגיעה באיכות ( קיצוניPH, כגון שומנים)עירוניים של שפכים 

באופן שעלול לפסול אותם לשימוש  , הקולחין העירוניים

.להשקיה בשטחים חקלאיים

מתכות  כגון )העירוני ש"במטמזהמים שלא ניתן להרחיק יש 

מגיעים  שבסופו של דבר ( כבדות ומלחים

.התוצרת החקלאיתלהשקית





:בעסק יותקנו מערכות איסוף נפרדות

יפונו למערכת הביוב הציבורית-סניטרייםלשפכים •

יעברו טיפול קדם -מזוהםלתשטיפים ולנגר עילי , תעשייתייםלשפכים •

יפונו למערכת הביוב הציבורית או לאתר  . בשטח המפעל במידת הצורך

.מורשה

; (באישור-למשל לים)יפונו לאתר מורשה -לתמלחות•

.יפונה למערכת הניקוז האזורית-נקילנגר עילי •

:בדרישותבעסק יותקנו משטחי תפעול אשר יעמדו 

;אטומים ועמידים בפני חלחול הנוזלים הצפויים להתנקז אליהם•

מופרדים  משאר שטחי העסק באופן שתימנע הגעתם של תשטיפים  •

;לסביבה

;מנוקזים  למערכת האיסוף וטיפול בשפכים תעשייתיים•

.משטחי התפעול יהיו מקורים על פי דרישת נותן האישור•

:דרישות תשתית בעסק



ואסור להזרים אותן תמלחותיש לאגור : דרישה

.למערכת הביוב

היתר המשרד להגנת  / באישור-ליםיפונו תמלחות

הסביבה

.בתמלחותלמתקן טיפול או 

(.במידה וקיימות בעסק)או לבריכות אידוי ואגירה 

-"תמלחות"

.שמקורם  בריענון מחליף יונים המשמש לריכוך מים שפכים : הגדרה

, שפכים המכילים מלח שמקורם בתהליך ייצור בתעשיית מזון או בורסקאות

בכמות העולה על שש טונות כלורידים לשנה , הדורשים הוספת כלורידים או נתרן

;  תמלחתלכל סוג , או ארבע טונות נתרן לשנה

החורגים מהריכוזים ובורוןפלואוריד , נתרן, שפכים המכילים ריכוזי כלוריד

-ג"התשס( ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים)המצוינים בתקנות רישוי עסקים 

2003.



עמידה בערכי הזרמה  
לביוב

את ריכוזי תקנות שונות ותנאי רישיון עסק מגדירים 

.*להזרים לביובשמותר מזהמים 

.קיימים מנגנונים למתן הקלות*

פיקוח על הערכים נעשה בדיגומים  

שמבצעים תאגידי המים לעסקים  

או  ( בהתאם לתכנית מאושרת)

,  י העסק"דרישות לביצוע דיגומים ע

.מתוקף תנאי רישיון העסק



ריכוז מרבי של  
מזהמים  

/  מיליגרם)
(ליטר

המזהם

40 (אניונים)דטרגנטים רכים 

1 (נוניונים)דטרגנטים קשים 

250 ריכוז שמנים ושומנים כללי

100 ריכוז שומנים הניתנים  
להפרדה

20 שמן מינרלי  
3500 כלל מוצקים אנאורגניים  

מומסים ולא  , ומינרלים
מומסים

1000 כלל מוצקים מרחפים  
(למעט מפעלי ציפוי מתכות)

30 כלל מוצקים מרחפים  
למפעלי ציפוי מתכות

1 סולפידים
430 כלורידים

230 נתרן
6 פלואוריד

1.5 בורון
500 סולפאטים

0.5 כלור חפשי
10-6 (pH)ערך הגבה 

0.1 ארסן

ריכוז מרבי של  
מזהמים  

(ליטר/ מיליגרם)

המזהם

3 אבץ

2 בדיל

25 (חמרן)אלומיניום 

0.1 כסף

0.05 כספית

0.5 כרום שלוש ערכי

0.1 כרום שש ערכי

0.15 מוליבדן

1 מנגן

1 נחושת

0.5 ניקל

0.5 עופרת

0.1 קדמיום

1 קובלט

1 הלוגנייםפחממניםכלל 
(DOX)מומסים 

0.5 כלליציאנידים

800 (*COD)צריכת חמצן כימית 

2000

4-נמוך מ COD / BODיחס  

-נמוך מ VSSריכוז 
-מריכוז ה70%

TSS.

TSS /VSSיחס  



תכנית ניטור בסיסית

מתוקף תקנות בריאות העם וכללי תאגידי מים  
חלה חובה על יצרן שפכים  ( שפכי מפעלים)וביוב 

.  לבצע תכנית ניטור בסיסית
/  את תכנית הניטור הבסיסית מבצעת חברת המים

פ הנקבע בכללים התאגידים  "ע, תאגיד המים
(תדירות ונקודת הדיגום, פרמטרים לדיגום)

תכנית ניטור משלימה

בסמכות המשרד להגנת , במסגרת תנאי רישיון עסק
מעבר )הסביבה לדרוש מעסק ניטורי שפכים נוספים 

(.לתכנית הניטור הבסיסית



דיגוםהגדרת נקודות 



בשפכים  קדם שיטות עיקריות לטיפול 
תעשיתיים

: פיסיקליותשיטות טיפול 

.שיקוע המזהם כמוצק והפרדתו מהנוזלים-שיקוע•
.הפרדת מוצקים מנוזלים-סינון•
הרחקת מוצקים באמצעות תנועה של בועות -הרחפה•

אוויר כלפי מעלה
.נפח המזהםלמצמום-אידוי•

מערכת 
DAF



בשפכים  קדם שיטות עיקריות לטיפול 
תעשיתיים

: כימיותשיטות טיפול 

קיצונים( PH)איזון ערכי הגבה -נטרול•

כלור, מי חמצן, אוזון-חמצון•

להחלפת היון  ( שרף)שימוש בפולימר -חילוף יונים•

.המזהם ביון אחר

כגון  )הוספת חומר המגיב עם מזהם מסיס -שיקוע כימי•

.ליצירת חומר קשה תמס ששוקע( מתכות

פחם פעיל•



בשפכים  קדם שיטות עיקריות לטיפול 
תעשיתיים

שימוש בחיידקים לפירוק  -ביולוגיותשיטות טיפול 
: המזהם

תהליך מהיר תוך שימוש בחמצן  -תהליך אירובי•
.וחיידקים אירוביים

שימוש בחיידקים אנאירוביים ללא  -תהליך אנאירובי•
.תוצר הפירוק הוא גז מתאן. נוכחות חמצן

ש"מט
תנובה אלון 

תבור



?למה להתעסק עם קרקע מזוהמת

!יכולה להוביל לתחלואה ▪

מקור מים לשימוש האדם החי והצומח–מהווה סיכון לזיהום מי תהום ▪

(צומח, חי, האדם)' בליעה וכו, עורית, מהווה סיכון בחשיפה נשימתית▪

כי פינוי הקרקע המזוהמת לאתר שאינו אתר מורשה לקליטתה יוצר ▪
מעביר את הזיהום הלאה–זיהום משני 



?מה קרקע מזוהמת יכולה להכיל

MTBE ,BTEX, שמנים, (TPH)דלקים ▪

ארסן, כספית, עופרת, קדמיום, כרום: מתכות כבדות▪

PCE ,TCE ,VC: ממסים אורגניים מוכלרים▪

חומרי נפץ▪

חומרי הדברה▪



מסגרת חוקית

:המסגרת החוקית לדרישות מניעה וטיפול בקרקעות מזוהמות

1993, ג"התשנ, (היתרי רעלים)חוק חומרים מסוכנים ▪

1968, ח"התשכ, חוק רישוי עסקים▪

חוק התכנון והבניה▪

1959, ט"התשי, חוק המים▪

:תקנות עיקריות▪

1997ז"התשנ, (תחנות דלק()מניעת זיהום מים)תקנות המים -

2012, ב"התשעתיקון , (קווי דלק()מניעת זיהום מים)תקנות המים -

,  א"התשנ, (אישורי מנהל)ס"חומתקנות רישוי עסקים סילוק פסולת -
1990



דרישות המשרד בנושא קרקעות מזוהמות

:דרישות המשרד לטיפול במזהמים בקרקע נחלקות לתחומים הבאים

(תשתיות אטומות, תחזוקה, אמצעי בקרה)מניעת זיהומי קרקע במקור ▪

דיווח על זיהומי קרקע▪

טיפול מידי בדליפת חומר מזהם לקרקע▪

שיקום וניהול הסיכון, סקירה של קרקע המכילה מזהמים▪

בהתאם לעיקרון המזהם משלם



שלבים בחקירת קרקע

תכנית לסקר קרקע( + phase 1)סקר היסטורי ▪
מהווה בסיס לתכנית חקירת קרקע

(ובמידת הצורך גם סקר גז קרקע לחומרים נדיפים)סקר קרקע ▪

לתיחום הזיהום–סקר קרקע משלים ▪

IRBCAבהתאם להנחיות ( אופציונלי)סקר סיכונים ▪

.מודאפינוי ודיגום , או חפירה( in situ)שיקום באתר ▪

המשך מעקב וניטור במידת הצורך▪

.חקירת הקרקע תתבצע בשיתוף פעולה עם המשרד▪



הסדרת תעשייה בנושא איכות אוויר

:הסדרת התעשייה בנושא איכות אוויר נעשית בדרכים הבאות

בחוקהשלישיתהתוספתלפי-פליטההיתרטעונימפעליעבור▪
אווירחוקמתוקףהפליטהבהיתריהקבועיםתנאיםדרך,נקיאוויר

.נקי

ברישיוןתנאיםדרך-פליטההיתרטעונישאינםמפעליםעבור▪
.עסקיםרישויחוקמתוקףעסק

איכותתקנות:לדוגמה,וחוקיםתקנותדרך-התעשייהכללעבור▪
חוקמכוחריחמפגעהגדרתנוהל,נקיאווירחוקמכוחאוויר

.מפגעיםלמניעת



בנושא  מושגים /דרישות בסיסיות
אוויר לתעשייהאיכות 

הפקתוממתקניהייצורמתהליכיהפליטהגזי-מוקדיותפליטות▪
.בלבדארובותדרךויפלטויאספואנרגיה

טכניקותיישוםידיעל-מוקדיותבלתיפליטותשלוצמצוםמניעה▪
.BATמיטביות

.Taluftהבמסמךעקרונותלפייקבע-הארובהגובה▪

על2002בארובהאווירמזהמיבדיקתנוהללפי-ארובהתקינות▪
.עדכוניו

התרילמפעלי:הבאהעיקרוןלפייקבעומארובותפליטהערכי▪
שניתןלתעשיות,BATהזמינההמיטביתהטכניקהלפיפליטה
Taluftלפיהשארלכל,IEDהדרקטיבתלפילדרקטיבהלקשור



בנושא  מושגים /דרישות בסיסיות
אוויר לתעשייהאיכות 

תרמיהספקאוספיקותלפי-בארובהאווירמזהמימדידתתדירות▪
דיגריזרארובת:לדוגמה,דופןיוצאילמקריםדעתשיקולעם

.מסרטניםחומריםנמוכהבספיקהשפולטת

אווירמזהמיבדיקתנוהללפי-בארובהאווירמזהמימדידתביצוע▪
.עדכוניועל2002בארובה

תקינותבדיקת,והתראהבקרה-אווירבפליטותטיפולמתקני▪
,שקיםבתי).ותחזוקהתקינותתיעוד,שוטפתתחזוקה,שוטפת

הזרקהמערכות,אלקטרוסטטייםמשקעים,ציקלונים,משטפים
('וכותרמילטיפולמערכות,וספיחה

ואחסוןשינוע,הפסולתסיווג-טיפולמתקנישלבפסולתטיפול▪
.מורשהליעדפסולתפינוי,פסולות



דיגומי -אוויר בארובהמזהמימדידת 
ארובה

לפישנדרשיםהדיגוםותדירותהמזהמים,הארובותאתלהכיריש▪
(עסקברישיוןתנאים/פליטההיתרי)המפעלשלהתנאים

לארובהתקינותח"דוולשמורכנדרשארובהתקינותלוודאיש▪
(מוסמכותמעבדותי"ענעשהח"הדו)

ארובהלרשוםאונדגמתארובהלכלארובהמספרלקבליש▪
.במערכתקיימתלאשעדיין

אוויראיכותרכזלאישור,הנדרשבפורמט,דיגוםתכניתלשלוחיש▪
המתוכנןהביצועמועדלפניכחודשמפעלאחראיאובמחוז

(לעזוריכולההמוסמכתהמעבדה)

,המעבדה:הגורמיםשלושתביןיבוצעהביצועמועדתיאום▪
.המשרדנציגי,המפעל



דיגומי -אוויר בארובהמזהמימדידת 
ארובה

מרבישגרתיייצור,לתאםהמפעלבאחריות,הדיגוםבמועד▪
.הדיגוםבמהלך

(לעזוריכולההמוסמכתהמעבדה)מקווןדיווח▪



דיגומי -אוויר בארובהמזהמימדידת 
ארובה



?עסקלרשיוןאיך המשרד קשור 

:המגדיר( עסקים טעוני רישוי)פ  צו רישוי עסקים "ע

.לרשיוןעסקים נדרשים אילו •
.מיהם גורמי האישור הנדרשים עבור כל עסק•
.הרשיוןמהו תוקף •

?מתי-לרישיון  בקשה 

.לפני פתיחת עסק חדש•

תוספת או , (פנימיים וחיצוניים)שינויים בתכנית העסק , תוספת או צמצום בשטח העסק–שינוי בעסק כגון •
.שינוי מהותי בעסקצמצום של סוגי העיסוקים או 

ברישיוןמזה הרשום -שינוי בעלות•

.הרשיוןבמקרים מיוחדים המשרד יכול להוסיף תנאים לעסק או לפעול לביטול •



מסמכים שיש להעביר לרשות יחד עם הבקשה
מספרי הלקות , העסקשבהם מצוי ,  חלקה, גוש-תרשים סביבה▪

מגבול  מטרים500שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של
והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק  הדרכים , החלקה

.ושמותיהם

מיקומו , גבולותיו, של שטח העסק1:250בקנה מידה –מצבית מפה ▪
לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או , מים וביובמערכת אספקת ,

דלק או חומרים מסוכנים  , מכלי גז;אשפהמיתקנים לסילוק ;ספיגה
וכו; אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם

האישור רשאי לדרוש הגשת  נותן (פרשה טכנית)-תכנית עסק▪
מסוים או בעניןכולל חוות דעת של בעל מקצוע , פרטים נוספים

–מסמכים נוספים 



:לרשיונותמענה סוגי 

15/ 3/5/ לתקופה מוגדרת של שנה אחתשינתןרישיון = אישור •

.שנים

לניהול עסק שתוקפו במצטבר לא יעלה על שנה  היתר = היתר זמני•

.אחת

.רשיוןהרשות לא יכולה להנפיק = סירוב•

.הרישוי/האישורשיקוימו קודם למתן תנאים = תנאים מוקדמים•

גם ביוזמה של  )תנאים נוספים על תנאים קיימים = תנאים נוספים•

(גורם  האישור

.שגוי בנוגע לעסק/במידה והועבר מידע לא מספק= החזרת בקשה •



:קווים מנחים לקביעת סוג המענה

אישור •
.החוקיינתן במקרה בו העסק עומד בדרישות 

פעולות  לביצוע ז"ולואישור יינתן גם במקרה בו המפעל מצוי בהסדרה וישנה תכנית 
. דעת הרכז לא צפויות בעיות ביישום פעולות אלופ שקול "כאשר ע, עתידיות

זמניהיתר •
,  לצורך עמידה בדרישות החוק" שדרוג"יינתן במקרה בו העסק נדרש לבצע פעולות 

'וכד, התקנת מערכות, ביצוע סקר קרקע  כולל שלב הכנת תכנית סקר

מקדימיםתנאים / סירוב לבקשה•
תקנות/ יש הפרה מהותית של חוקכאשר 

היעדר תשתיות בסיסיות נדרשות למניעת זיהום
עסק קודם או בתנאים ברשיוןבמקרה בו העסק לא מילא אחר דרישות תנאים 

מוקדמים  
.הרשיוןניתן לאשר את –ל "בצוע הדרישות הנלאחר 

עסק ברשיוןתנאים נוספים ודרישות מיוחדות •
מצבי חירום, (קיטורדוודי)במקרים של שינוי מדיניות , ניתן להוסיף לאחר שיקול דעת 



העסקרשיוןנושאים להתייחסות בתנאי 



סוגי תנאים





סיכום תהליך רישוי עסקים


