
 שוהםמועצה מקומית  – דרישות פרטניות מעסקים 

 

 הגדרות אזורי המועצה המקומית  )ייעודים כהגדרתם בתב"ע(    

 

 אזור המיועד למגורים בלבד.   –מגורים 

 

אזורי משנה:  א. אזור המיועד לתעשייה עתירת  ידע    ב. אזור המיועד  לתעשייה כללית    ג. אזור המיועד   3-מחולק ל –  היי פרק שוהם )בפיתוח(

 .למסחר

ככר עגור, מרכז מסחרי עמק  - 1אייר פרק שוהם )בפיתוח(,  מרכז מסחרי תרשיש  –אזור המיועד למסחר קמעונאי: מרכז עסקים דרומי  – אזור מסחר

או כל אזור אחר שיוגדר כאזור מסחרי בתכנית  30הדקל   - שוהם מרקטככר יסעור, מרכז מסחרי  - 16ככר ברבור, מרכז מסחרי עמק איילון  - 30איילון 

 המתאר המקומית או תכנית אחרת שתחול על האזור.

 

מ"ר : מרכז מסחרי  200רים בתוקף, אינו עולה על מרכז אשר סכום השטחים העיקריים, של העסקים שבתחומו, על פי תכנית בנין ע – אזור מסחר שכונתי

 רחבת עדי. -קדם פינת שגיא, מרכז מסחרי שכונת אלונים 

 

 שטח ציבורי פתוח –שצ"פ 

 

הוראות  למרות האמור בחוברת זאת ולמען הסר ספק, ההוראות המחייבות יהיו בהתאם לתכניות החלות בכל מגרש ומגרש. -בעל עסק זכור 

באות על מנת לסייע לבעל העסק בתהליך הרישוי ואינן מחליפות את הוראות תכניות בנין עיר החלות במקום בו נמצא בית הכלולות במסמך זה 

 העסק.

 



 

 
 קבוצה

מספר 
 פריט בצו

 מדיניות רשות הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור פריט העיסוק

1  
בריאות 
רוקחות 

 קוסמטיקה

בעל העסק יחזיר פסולת תרופות פגי תוקף ופסולת  בית מרקחת 1.1
חומרים מסוכנים לספק/יצרן או יפנה אותם 

 באמצעות קבלן מורשה לאתר מאושר על פי חוק. 
בעל העסק ישמור את אישורי הפינוי, אישורי 

 קליטה ותעודות קבלה בעסק למשך שנה לפחות. 

 רק באזור מסחר

1 
 בריאות
 רוקחות

 קוסמטיקה
 

 סביר בלתי או חזק לריח יגרום לא עסק בעל ייצורם -תמרוקים  א 1.2
  של "ריח מפגעי להגדרת נוהל"ב כהגדרתו
 למניעת בחוק וכהגדרתו הסביבה להגנת המשרד
 .1961 – א"התשכ מפגעים

, סביר בלתי או חזק לריח גורם שהעסק ונמצא היה
 הריח למניעת אמצעים להתקין העסק בעל יחויב
 דעת חוות המלצות פי על סביר הבלתי או החזק

, העסק בעל מטעם יועץ ידי על שהוכנה מקצועית
 איכות אגף ידי על אושרו אלו שהמלצות לאחר

 .הסביבה
 מורשה לאתר יפונו תוקפו שפגמרוקים ת של שפך

 פסולת סילוק עסקים רישוי בתקנות כאמור, חוק פי על

 המדיניות פי ועל 1990-א"התשנ( מסוכנים חומרים
 מעת  שיעודכנו כפי, הסביבה להגנת המשרד של

 הביוב או הניקוז למערכת הגעתם ותמנע לעת
 שפך של הפינויים בדבר אישורים. הציבורית

 לעיל כאמור מורשה לאתר תוקפושפג  התמרוקים
 .שנה למשך בעסק יישמרו

 או הביוב למערכת יועבר לא תמרוקים של שפך
 . העירונית הניקוז

 במבנה סגור. העסק יוקם ויופעל רק

רק בהיי פרק שוהם  באזור המיועד לתעשייה 
 .ולתעשייה עתירת ידע כללית

 
 

1 
 בריאות
 רוקחות

 קוסמטיקה

שמירתם שלא  -אחסונם  -תמרוקים  ב 1.2
במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך 

 מכירה קמעונית במקום.

בעל עסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר 
 של  "נוהל להגדרת מפגעי ריח"כהגדרתו ב

כהגדרתו בחוק למניעת ו המשרד להגנת הסביבה
 .1961 –מפגעים התשכ"א 

רק בהיי פרק שוהם  באזור המיועד לתעשייה  
 .ולתעשייה עתירת ידע כללית

 
  

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_018.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_018.htm
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/odour/documents/odor_nuisance_definition.pdf


 
 קבוצה
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 פריט בצו
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ורם לריח חזק או בלתי סביר, היה ונמצא שהעסק ג
ב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הריח יחוי

החזק או הבלתי סביר על פי המלצות חוות דעת 
מקצועית שהוכנה על ידי יועץ מטעם בעל העסק, 

אגף איכות לאחר שהמלצות אלו אושרו על ידי 
 הסביבה

שפך של תמרוקים לא יועבר למערכת הביוב או 
  הניקוז העירונית.

 העסק יוקם ויופעל רק במבנה סגור.
 

  
  

 

1 
 בריאות
 רוקחות

 קוסמטיקה

ייצורם,  -תכשירים וציוד רפואי  א 1.3
 למעט  הרכבת ציוד רפואי

 

 סביר בלתי או חזק לריח יגרום לא עסק בעל
  של "ריח מפגעי להגדרת נוהל"ב כהגדרתו
 למניעת בחוק וכהגדרתו הסביבה להגנת המשרד
 .1961 – א"התשכ מפגעים

, סביר בלתי או חזק לריח גורם שהעסק ונמצא היה
 הריח למניעת אמצעים להתקין העסק בעל יחויב
 דעת חוות המלצות פי על סביר הבלתי או החזק

, העסק בעל מטעם יועץ ידי על שהוכנה מקצועית
 איכות אגף ידי על אושרו אלו שהמלצות לאחר

 הסביבה
 תוקפו שפג וציוד תכשירים, תכשירים של שפך
 רישוי בתקנות כאמור, חוק פי על מורשה לאתר יפונו

 1990-א"התשנ( מסוכנים חומרים פסולת סילוק עסקים
 כפי, הסביבה להגנת המשרד של המדיניות פי ועל

 למערכת הגעתם ותמנע לעת מעת  שיעודכנו
 .הציבורית הביוב או הניקוז

, תכשירים של שפך של הפינויים בדבר אישורים
 כאמור מורשה לאתר תוקפו שפג וציוד תכשירים

 . לפחות שנה למשך בעסק יישמרו לעיל
 .סגור במבנה רק ויופעל יוקם העסק

רק בהיי פרק שוהם  באזור המיועד לתעשייה 

 .ולתעשייה עתירת ידע כללית

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_018.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_018.htm


 
 קבוצה

מספר 
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1 
 בריאות
 רוקחות

 קוסמטיקה

אחסונם שלא  -תכשירים וציוד רפואי  ב 1.3
 לצורך מכירה קמעונית במקום

תכשירים וציוד שפג תוקפו  שפך של תכשירים,
קנות רישוי בתאמור כ יפונו לאתר מורשה על פי חוק,

 1990-התשנ"א (סילוק פסולת חומרים מסוכנים עסקים
ת הסביבה, כפי ועל פי המדיניות של המשרד להגנ

ותמנע הגעתם למערכת  שיעודכנו  מעת לעת
ם בדבר ישוריאהניקוז או הביוב הציבורית. 

תכשירים וציוד  שפך של תכשירים,הפינויים של 
יישמרו לאתר מורשה כאמור לעיל שפג תוקפו 

 במבנה רק ויופעל יוקם העסקשנה. למשך  בעסק
 .סגור

 רק בהיי פרק שוהם  באזור המיועד לתעשייה
 .ולתעשייה עתירת ידע כללית

1 
 בריאות
 רוקחות

 קוסמטיקה

רק בהיי פרק שוהם  באזור המיועד לתעשייה  .סגור במבנה רק ויופעל יוקם העסק הרכבת ציוד רפואי ד 1.3
 .ולתעשייה עתירת ידע כללית

1 
 בריאות
 רוקחות

 קוסמטיקה

מעבדות לבדיקות מזון, מים, מי  ג 1.5
 קולחין או מי שופכין

 

בעל העסק יאסוף בנפרד פסולת מעבדתית 
ושפכים המוגדרים כפסולת חומרים מסוכנים  ויפנה 

 וראותם לאתר מורשה על פי חוק  בהתאם לאמ
במוסדות  בתקנות בריאות העם )טיפול בפסולת

ותקנות רישוי עסקים  1997 -רפואיים( התשנ"ז
 .1990 –)סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, תשנ"א 

המשלוח  תעודותבעל העסק ישמור בעסק את 
מהעסק ליעד הפינוי של הפסולת החתומות 
על העסק יפעיל את העסק למשך שנה.המורשה 

חוק רק כאשר בידו היתר רעלים בר תוקף מכח 

עסק שאינו נדרש .1993החומרים המסוכנים התשנ"ג 
בהיתר רעלים, יעמוד בדרישות הבאות בנוגע 

בחומרים המסוכנים לאחסון השימוש והטיפול 
 שבמעבדה:

  חומרים מסוכנים יאוחסנו במאצרות בנפח
מנפח כלי הקיבול הגדול ביותר  110%

רק בהיי פרק  באזור המיועד לתעשייה עתירת  
 ידע ובאזור המיועד  לתעשייה כללית    

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_018.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_018.htm
https://www.shoham.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/chomarim.mrsukanim.pdf
https://www.shoham.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/chomarim.mrsukanim.pdf
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 המאוחסן בה. 

  חומרים מסוכנים ישולטו בשילוט הכולל את
 שם החומר מספר אום וקוד חירום. 

 ה עם זה חומרים מסוכנים העלולים להגיב ז
 יאוחסנו בארונות נפרדים.

מערכות לטיפול בפליטות בעל העסק יתקין 
 .ממנדפים במידה ויידרש לכך על ידי הרשותמ

במעבדה יהיה נוהל חירום הכולל בין היתר רשימה 
טלפונית של עובדי המעבדה וגופי החירום 

 וההצלה.
במעבדה יהיה ציוד מיגון לאנשי צוות החירום 

 המטפלים בחומרים המסוכנים.
 מדביר י"ע תקופתית הדברה תבוצע במקום
 .שנה של לתקופה ישמר ההדברה תיעוד. מוסמך

1 
 בריאות
 רוקחות

 קוסמטיקה

 מעבדת שיניים 1.7
 

המוגדרת כפסולת רפואית או פסולת פסולת 
בעל העסק  .תפונה על פי כל דין חומרים מסוכנים

של החתומות המשלוח  תעודותישמור בעסק את 
מהעסק ליעד הפינוי המורשה פסולת הכספית 

 .למשך שנה לפחות
רעש בלתי סביר, ל שיימצא כגורםבעל עסק 
 מפגעים )רעש בלתיבתקנות  למניעת כהגדרתו 

מערכות כתוצאה מפעילות  ,1990-סביר(, התש"ן
מנועים גנרטורים קירור, אוורור ומיזוג או הפעלת 

יב בהגשת סקר אקוסטי ובו , יחועסקוב וכדומה
 לאגף איכות הסביבה.  פתרונות להפחתת הרעש

בעל העסק יישם את הפתרונות להפחתת הרעש, 
ויוכיח, על אגף איכות הסביבה לאחר שיאושרו על 

ידי דוח מומחה, שאינו גורם יותר לרעש בלתי 
 סביר.

בעל עסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר 

 ובכל אזורי היי פרק שוהם באזורי מסחר

https://www.shoham.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/meniatraash.pdf
https://www.shoham.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/meniatraash.pdf


 
 קבוצה

מספר 
 פריט בצו

 מדיניות רשות הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי תיאור פריט העיסוק

של המשרד  "נוהל להגדרת מפגעי ריח"כהגדרתו ב

בחוק למניעת מפגעים כהגדרתו ו להגנת הסביבה

  .1961 –התשכ"א 
ח חזק או בלתי סביר, ורם לריהיה ונמצא שהעסק ג

ב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הריח יחוי
החזק או הבלתי סביר על פי המלצות חוות דעת 

מקצועית שהוכנה על ידי יועץ מטעם בעל העסק, 
לאחר שהמלצות אלו אושרו על ידי אגף איכות 

 הסביבה.

 

http://www.herzliya.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/RRA-SMELL.pdf
https://www.shoham.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mifgaim.pdf
https://www.shoham.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mifgaim.pdf

