
 

 

 

 

 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.

 

 

3 
 בעלי חיים

בית מטבחיים, בית נחירה, בית  3.1
 שחיטה

 
 לא יאושר בתחומי מועצה מקומית שוהם

3 
 חיים בעלי

 חומרי הדברה, מכירתם ג 3.4
 

 באזור המיועד למסחר רק בהיי פארק שוהם

3 
 חיים בעלי

אחסונו, אריזתו,  -מזון לבעלי חיים  ב 3.5
 הובלתו או חלוקתו, מכירתו

 
 
 

המזון יובל ברכבים נקיים וייעודיים להובלת מזון 
 לבע"ח.

המזון יאוחסן בתוך העסק יפעל רק במבנה סגור.
בטמפ' שנקבעה  כותלי העסק במקום מוצל וקריר

 ע"י היצרן.
 מזון תחת כיפת השמיים. לא יוחזק

אריזות סגורות ואטומות כולל המזון יוחזק/ יימכר 
תוית יצרן/ יבואן בעברית, תוקף לשימוש ואישור 

 .משרד הבריאות
 לא יימכרו שקים פתוחים ו/או קרועים.

ס"מ  30בהגבהה של המזון יוחזק על גבי מדפים 
 מהרצפה .

 לא יוחזק/יימכר מזון שפג תוקפו.
 יהיה ממפעלים בעלי רישיון בלבד.מקור המזון 

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

בחוק למניעת וכהגדרתו  המשרד להגנת הסביבה

 .1961 –מפגעים התשכ"א 

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

 באזורי מסחר ובכל אזורי היי פרק שוהם

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/odour/documents/odor_nuisance_definition.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/nuisances/mifga01.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/nuisances/mifga01.pdf


 

 

מקצועית שהוכנה על ידי יועץ מטעם בעל העסק, 
לאחר שהמלצות אלו אושרו על ידי האגף לאיכות 

 הסביבה.
ר נפרד ולא חומרי הדברה וניקיון יוחזקו באזו

 בצמוד למזון.
במקום תבוצע הדברה תקופתית ע"י מדביר מוסמך 

 באופן שלא יסכן את המזון במקום.
 תיעוד ההדברה ישמר לתקופה של שנה.

 

3 
 חיים בעלי

 .לא יאושר בתחומי המועצה המקומית שוהם  עיבודם –פסדים  ב 3.6
 

3 
 חיים בעלי

תכשירים ותרכיבים לשימוש ווטרינרי  ב 3.7
 אחסונם –
 

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

 הניקוז או הביוב הציבורית.
 שפך של תכשירים,ם בדבר הפינויים של אישורי

לאתר מורשה כאמור תכשירים וציוד שפג תוקפו 
 שנה לפחות.למשך  יישמרו בעסקלעיל 

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

 

http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/HazardousMaterials/Documents/HazmatWasteRgl1990.pdf
http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/HazardousMaterials/Documents/HazmatWasteRgl1990.pdf

