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הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה ,5/11/2013 -בשלב זה אנו מפרסמים
מפרטים ל 13-פריטים בלבד:
 בית מרקחת1.1
 2.1ה'  -גז תיקון מיכלים
 2.2א'  -דלק לסוגיו  -תחנת דלק ותדלוק
 בית מטבחיים ,בית נחירה ,בית שחיטה,3.1
3.4ג'  -חומרי הדברה ,חומרי רעל לשימוש חקלאי  -מכירתם
4.2א'  -בית קפה ,מסעדה לרבות משקאות משכרים לצריכה במקום
5.1ב'  -אשפה ופסולת ,למעט פסולת חומרים מסוכנים  -איסופה והובלתה
5.3ג'  -שפכים וקולחין  -הובלתם במיכליות
6.8א'  -קניון ניהולו
7.7ו'  -דיסקוטק
8.4ב'  -הסעת נוסעים  -תחנת מרכזית ,תחנת רכבת
8.9א'  -מוסך  -מכונאות כללית ,פחחות וצביעה
10.8ב'  -חומרי חיטוי או ניקוי  -מכירתם

שימו לב!
במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי
חקיקה שונים המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד"  -חשוב לציין שהוראות לצד המפרט
האחיד מחייבות גם אם לא פורטו ,לכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.

