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 מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום –א' 4.2בית אוכל, פריט  4.2מזון,   – 4קבוצה 

 הדרישות. בכליובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד 

 ."דרישות כלליות מעסקים"המפורטות  בפרק  הכלליות הרלבנטיות לעסקווזאת בנוסף לכל הדרישות 

 הגדרות אזורי המועצה האזורית  )ייעודים כהגדרתם בתב"ע(    

 מחולק לשלושה אזורי משנה:   א. תעשייה עתירת ידע   ב. מסחר   ג. תעשייה כללית – ור תעשייה חמ"נאז

 מחולק לשני אזורי משנה: א. תעשייה   ב. מסחר –נמצא בסמוך לקבוץ בארות יצחק  –אזור תעשייה ומסחר בארות יצחק 

 בן גוריון. אזור מסחר ומשרדים הנמצא בסמוך לנמל התעופה – קריית שדה התעופה

 .נמצא בצמוד לצומת שילת – אזור תעשייה שילת

יחידת קרקע במושב בין ברצף קרקעי בין שלא ברצף קרקעי, המשמשת או נועדה לשמש לעיבוד ושימוש חקלאי, ייצור תוצרת חקלאית, גידול בעלי  – נחלה

 חיים ובתי מגורים.

 רצופה או מפוצלת, המיועד למגורים, למבני משק וכן לעיבוד חקלאי ולגידול בעלי חיים. שטח קרקע מתוך משבצת המושב המהווה חלק מנחלה, – חלקה א'

 בתוקף שחלה על המקום. שטח שבתוך חלקה א' שבו מותרת בניה למגורים לפי כל תכנית –תחום המגורים 

 בעלי חיים. מבנה הדרוש במישרין לכל פעילות חקלאית לרבות עיבוד חקלאי של האדמה או לגידול – מבנה חקלאי

 יה(, משרדים, גני ילדים, מעונות יום, מועדון קשישים, מלאכה, תעשייה זעירה וארוח כפרי.ית למטרות אחסנה )למעט אחסנה גלופעילות לא חקלא –פל"ח

 אזור למתן שירות נלווה למטיילים ומבקרים. - אזור נופש, תיירות ופנאי
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 א 4.2

מסעדה לרבות , בית קפה

הגשת משקאות משכרים 

 לצריכה במקום

 

 

 

במידה ובעסק יש עיסוק )לרבות אחסון, עיבוד, הכנה 

 מבקש הרישיון יקיים את כל  -והגשה( בבשר 

 4דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי המופיעים בסעיף 

 בפרק דרישות כלליות.

 

מבקש הרישיון יתקין בעסקו מפריד שומן לפני 

התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב 

 העירוני.  

מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת 

העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים 

למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של 

עלים המוזרמים כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפ

 .2014 –למערכת הביוב(, תשע"ד 

המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר 

גלישת דלקים, שמנים או שומנים לצנרת הביוב 

 העירונית .

הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה 

 מותר ב:

 אזור משנה מסחר –אזור תעשייה חמ"נ 

 אזור משנה מסחר-אזור תעשייה ומסחר בארות יצחק

 קריית שדה התעופה

 נאות קדומים

באזור תעשייה שילת ובאזורי משנה תעשייה של 

רק בכפוף להליכים  -אזוריתעשייה חמ"נ ובארות יצחק 

 סטטוטוריים מתאימים.

הקמת עסק כאמור ביישובים, תבדק על ידי וועדת 

 התכנון המקומית בכפוף לקבלת מידע תכנוני.
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בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך 

כות הסביבה על פי שנתיים שנתיים  ויוצגו ליחידה לאי

 דרישה.

כל עסק שנוצר בו שמן מאכל משומש, יתקין בשטח 

העסק מכל ייעודי לאיסוף השמן המשומש. המכל יהיה 

. השמן 110%משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 

המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי 

פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן 

כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, המשומש  

יישמרו בעסק למשך שנתיים  ויוצגו ליחידה לאיכות 

 הסביבה על פי דרישה.

מקום בו בית העסק ממוקם במתחם אשר בו קיים מתקן 

מפריד שומן מרכזי, חלה חובה על בית העסק לדאוג 

להתחברות אליו. ההתחברות תהיה באחריות מבקש 

 .הרישיון ועל חשבונו

למעט מבקש הרישיון שקבל פטור מבקש הרישיון, 
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, יתקין את כל האמצעים מאת היחידה לאיכות הסביבה

הנדרשים למניעת מטרדי עשן וריחות מבית העסק. 

לצורך כך ניתן להעזר בעקרונות המופיעים  במסמך 

דרישות והנחיות עיקריות  -"מסעדות ובתי אוכל 

רשיון עסק מקדמיות של מועצה מקומית שוהם לקבלת 

 ( לצרף קישורלענין איכות אויר" )

 

 

ככלל, בישול בבית העסק יתאפשר ע"י מכשירי חשמל 

או גז בלבד בהתאם להנחיות המועצה, למעט בתי עסק 

 מיוחדים לפי אישור פרטני של המועצה.

 

 


