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 כללי  .1

כלל   את  מרכז  זה  הנחיות  לתכנון  מסמך  הנוגעות  ופינויה  ההנחיות  האשפה  מערך  של  ב תקין  הבניה  מהיתר  עיר  כחלק 

. מסמך זה מציג את  1025ותמ"ל    1024, תמ"ל  248, לרבות עבור השכונות המתוכננות בעיר כחלק מתכניות כ/קריית אתא

לאישור   החומרים  הגשת  העיראופן  חזות  כלליות  אגף  והנחיות  בתוכניות,  התייחסות  לתת  נדרש  שלהם  הפסולת  סוגי   ,

פסולת  אצירת  חדרי  בב.  לתכנון  פגיעה  סיכוני  למזער  הינה  המסמך  מפגעים  מטרת  ומזעור  ובביטחונם  אדם  בני  ריאות 

 תברואתיים וסביבתיים.

 

 

 הגדרות .2

 חלל סגור ומקורה בבניין המיועד להתקנה או הצבת מתקן אצירה או דחיסה   -"חדר אצירה"

 חלוקה של הפסולת לזרמים לצרכי מיחזור ולא לצרכי מיחזור  -"הפרדת פסולת"

 מיתקן נייד המיועד לאצירת הפסולת ולפינויה, הכולל מיכלון, מיכל ומכולה  -"כלי אצירה"

 ל'  1100ל' ועד  360כלי לאצירת פסולת בנפח מעל  -"אשפה עגלת/מיכל"

 ל'   360כלי לאצירת פסולת עד לנפח   -"וןמיכל"

 מ"ק  4-34כלי לאצירת פסולת בנפח בין   -"מכולה"

 קיבול ודחסן  מכולה בתוספת כלי  -"ןדחס"/"מכולת דחס"

 לי לאיסוף אשפה ומחזור כבו ניתן להציב  ממתכת או בנוי מקירות קשיחים מתקן -"מסתור אשפה"

 עמדה המיועדת לקלוט עד ארבעה מכלונים או מכל  -"גומחה"

חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה   -""פסולת בניין", "פסולת גושית

 לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות של מבנים 

פניאומטית" אשפה  של    -"מערכת  בשילוב  מבוצע  במערכת  האשפה  שינוע  ביתית.  פסולת  לאיסוף  מתקדמת  מערכת 

 וצנרת תת קרקעית אופקית.   תות מצנחת אנכיעותת לחץ באמצ  גרביטציה

 האנכי לצנרת האופקית.   מרכיב המעבר בין המצנחת -"מגופים"

 )אתר האצירה הסופי( אליו נאספת הפסולת וממנו מפונה, מורכב מדחסניות פסולת ומחדר מכונות.    -"טרמינל"

 תהליך רישוי  .3

האשפה המתוכנן בפרויקט וביצוע תיאום  מחלקת חזות העיר לפתרון פרטניות לפרויקט מ  חובת קבלת הנחיותקיימת  

 דרוש פתרונות שונים מאלו המופיעים במסמך הנחיות זה . בסמכות מהנדס העיר לתיק המידעמוקדם לפתרון בשלב קבלת  

, על פרויקט להגיש נספח אשפה בו יוצגו פרטים הנוגעים לתכנון חדרי האשפה בפרויקט  להיתר בניה  הכחלק מהגשת בקש

 לשם הצגת הפרויקט וקבלת האישור, יש להגיש את הבאים:  חזות העיר . בפניה לאגף כתנאי סף לאישור

 ניסוח מהות הפניה, אופי הפרויקט, סוגי השימושים המתוכננים  .1

 סוג כלי האצירה ומספרם  .2

 שפה/מסתורי אשפה מיקום חדרי הא .3

 מידות החדרים  .4

 ים רדרך גישה לחד .5

 . מאושרת על ידי יועץ תנועה ןתוכנית תמרון משאית אשפה לפינוי העגלות/דחס  .6

כלל אלמנטי התכנון  החוצה את חדרי האשפה/מסתור. בתוכנית זו יש להציג    1:50את התוכנית יש להגיש בקנ"מ של   .7

לרבות צינור  בחדר  האוורור,  פתרון  החדר,  הקירות, מידות  על  ההגנה  ו   ות  חשמל  שקעי  לרבות  החשמל  מתגי  תכנון 

הקירות,    תאורה, חיפוי  וחומר  הריצוף  חומר  שיפוע,  הנדרשות  פתרוןאחוזי  המים  ונקודות  לפי    ניקוז  שנדרש  וכל 

 . מסמך זה ולפי כל דין

 בהתאם להנחיות בנספח זה. ל'  1100-ל' ו  360ל',   240ל',  140הפסולת אותם ניתן לתכנן הם בנפחים  מיכלי ומכלוני .8
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 סוגי הפסולת להפרדה לפי שימושים .4

כאשר חלק מזרמי הפסולת ייאצרו במרחב הפרטי של המגרש  הפסולת תופרד למספר זרמי פסולת לפי סוג שימוש

בתוך שטח המגרש  להלן חלוקה של זרמי הפסולת לפי שימושי קרקע   וחלק מזרמי הפסולת ייאצרו במרחב הציבורי.

   להם יש לתת מענה כחלק מתוכנית ההגשה:

   פסולת אריזות )כתום(, פסולת מעורבת )ירוק(  -ציבורי/מגורים/תעסוקה •

 פסולת מעורבת )ירוק(, פסולת אריזות )כתום( וקרטונים -מסחר •

 . הציבוריבמרחב זכוכית, גזם וכו'( יינתן על ידי העירייה אלקטרונית, פסולת נייר, קרטונים, מענה לשאר סוגי הפסולת )

בשכונות בהן יתוכננו מרכזי מחזור שכונתיים הנותנים מענה לזרם מחזור מסוים במרחב הציבורי, לא יהיה צורך בתכנון  

 .חזות העירמענה במרחב הפרטי לזרם הספציפי בתיאום ואישור כתוב מול אגף 

 

 כלי אצירת אשפה ותדירות פינוי .5

 אריזות  ו  בתבשטחים פרטיים ימוקמו כלי אצירה עבור זרמי: פסולת מעור •

קרטונים,  : מחזור נוספים יתוכננו על ידי העיריה ולפי שיקולה. זרמים אלו יכללו כלי אצירה עבור זרמי •

בהתאם לתכנון   .ימוקמו במרחב הציבורי אשר פסולת גושית וגזם טקסטיל, פסולת אלקטרונית, זכוכית,  

 השכונתי, תיתכן הפרדת נייר במרחב הציבורי 

 , כאשר הנחות היסוד הינן חזות העירתדירות הפינוי לכל מרחב ופרויקט תתואם פרטנית מול אגף  •

 פינויים בשבוע לעגלות פסולת מעורבת  3 -

 פסולת מעורבת   ןד בשבוע לדחסיחיפינוי   -

 , נייר וקרטונים לאריזות  שבועי-חד/דופינוי  -

 פינוי פניאומטי לפי תכנון פרטני ולפי צורך  -

 

 מגוריםל  חישוב נפח אשפה 5.1

 ליטר  15הינה  לנפשנפח אשפה ליחידת דיור  •

 נפשות ביחידת דיור )אלא אם ידוע אחרת( 4החישוב ליחידת דיור יתבצע לפי ממוצע של   •

   30%  -אריזות,  70% -חלוקה לזרמי פסולת תהיה לפי: פסולת מעורבת •

  שייעשה או הפרטי בהתאם לתיאום המרחבי במרחב הציבורי אצירתו תתוכנן נוספים ו 5%-נייר יחושב כ •

 . מול העיריה

 -אופן החישובלהלן   •

 

 

 

 : מעורבת ואריזות למגורים כלים לאצירת פסולת 5.2

 ל' באותו הנפח הכולל באישור אגף חזות עיר. 360ל' ניתן להמירו במיכלי  1100בכל מקום בו מופיע פתרון עם עגלות 

תדירות 
 הפינוי

נפח אשפה 
 ליח"ד

כמות יח"ד 
 בבניין

אחוז בהתאם 
לזרם 
 הפסולת

נפח אצירה 
 נדרש לבניין
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 סוג ומספר יח"ד 
לפסולת    מיכלים

 מעורבת 

לפסולת    מיכלים

 אריזות 

  מיכלים

לפסולת  

 נייר* 

לפסולת   ןדחס

  8-12מעורבת 

 מ"ק 

חדר אשפה  גודל 

 נדרש

  4מגורים עד 

 יח"ד 

מיכלון   1

 ל'  140/240/360

מיכלון   1

 ל'   140/240/360
  

  100/180 -גומחה 

 ס"מ 

  4-8 בני מגורים

 יח"ד 
 ל'   360  מיכל 1 ל'  1100  מיכל 1

  360  מיכל 1

 ל'
 מ"ר  11-כ 

  בן  בניין מגורים

 יח"ד   8-15
 ל'   360מיכל   1 ל'  1100 מיכלים 2

  360  מיכל 1

 ל'
 מ"ר  14-כ 

בן  בניין מגורים 

 יח"ד   16-25
 ל'  1100  מיכל 1 ל'  1100 מיכלים 3

  1100  מיכל 1

 ל'.
 מ"ר  22-כ 

  בן בניין מגורים 

 יח"ד   26-38
 ל'  1100 מיכלים 2 ל'  1100 מיכלים 4

  1100  מיכל 1

 ל'
 מ"ר  30-כ 

  39בניין מעל 

 יח"ד 
 ל'  1100מיכלים  4 -

מיכלים   2

 ל'   1100

דחסן. נפח   1

בהתאם לניתוח  

 הנדסי 

-כ – חדר מיכלים

 מ"ר  24

 -חדר דחסן 

מ"ר,    40-50

בהתאם לתכנון  

 הנדסי ואדריכלי 

אין צורך בתכנון פתרון למחזור נייר בתוך    –באזורים בהם יותקנו מרכזי מחזור שכונתיים עם מחזור נייר  *

 . המבנים, אלא על בסיס המרחב הציבורי

 

 םהנחיות לתכנון לפי שימושי .6

 הנחיות למגורים  6.1

 -צמודי קרקע  6.1.1

צורך לתכנן:    1-4בכל בקשה לבנייה צמודת קרקע עם   • יהיה  אצירה    2  , עבורמגרשלכל    גומחהיח"ד  מכלי 

 .  לפסולת מעורבת ומיחזורליטר   360/240/140בנפח של  

 . יפנו לשטח המגרש פרטיהגומחות  ככל שיתאפשר   •

 הגומחות ימוקמו בחזית כחלק מגדר המגרש, בתוך תחומי המגרש.  •

 . רו במקומות ייעודיים במרחב הציבורייתר זרמי הפסולת יאצ •

 יש להציב את הגומחות במפלס קומת הקרקע.  •

פתרון האצירה לא יבוא על חשבון או כחלק מפתרון הבתים הסמוכים. במידה וקיים בית סמוך, אשר עשוי   •

הת מן  זה  ולהתפרש  בית  של  הקיים  הפתרון  את  גם  בתוכו  כולל  המוצע  האצירה  פתרון  כי  תידרש    –כנית 

 כנית. מומלץ להביא תמונות להמחשה ולהוכחה.  ו פתרון האצירה הנפרד של הבית הסמוך על גבי הת  הצגת

מטר. נתיב הגישה יהיה פנוי ונגיש    30מרחק הגומחות מהכביש הסמוך בו עוצרת משאית הפינוי לא יעלה על   •

 ולא יכלול חניית רכב או כל מכשול קבוע או ארעי אחר בגישה לגומחות. 

ימוש אחר בתוך גומחת האשפה מלבד לכלי האצירה. בין היתר אסור לתכנן בגומחה: שעון  לא יותר כל ש •

 מים, ארון חשמל, כבלים, אחסון וכדומה. 

 מטרים מהגומחה.  10ברז מים יותקן במרחק שלא יעלה על   •
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נפחים של   • מ  140-360מכלי אצירת אשפה בטווח  יפחת  ימוקמו במרחק של  מטרים מפתח הבניין,    3-ליטר 

 ניתן לאשר מרחקים שונים באישור מהנדס הוועדה המקומית. 

 

 

 -יח"ד  38-4בנייה רוויה עבור מבנים בני   6.1.2

ונוחה   • מלאה  נגישות  הנדרש,  האצירה  כלי  למספר  מספק  מרווח  האצירה:  חדר  לתכנון  הבסיס  עקרונות 

הפינוי ולעובד  הדיירים  בטיחותלשימוש  ניקוז,  אוורור,  בנושאי  מלאות  תברואה  בדרישות  עמידה  וכל    , 

 שנדרש לפי כל דין והנחיות מרחביות. 

 בהגשה יש להציג את חדר האצירה במפלס קומת הקרקע. •

מוטמע בתכנית. יש לסמן מכלי אצירה על גבי התוכניות. יש לסמן את מיקומם   1:50חובה לצרף פרט בקנ"מ  •

 ה בחדר לפי מידותיהם. העקרוני של כלי האציר

 עבור הנפח הנדרש, יש להעדיף שימוש בכלי האצירה הגדולים יותר  •

ליטר יידרש    900, עבור תוצאה מחושבת של  דוגמהל  –תוצאת חישוב נפח האצירה הנדרש תעוגל כלפי מעלה   •

 . ליטר 1,100להציב פח בנפח 

ל'. ככל שעולה צורך מהניתוח ההנדסי,    1,100עגלות בנפח    9-לא יתאפשר תכנון של חדרים המכילים יותר מ  •

 . ןתיבחן האפשרות לפתרון הכולל דחס

יתחשב   • אשר  בפרויקט,  הנוצרת  הפסולת  כמות  את  שיאפיין  הנדסי  לניתוח  בהתאם  יחושבו  החדר  מידות 

 בזרמי המחזור ותדירות הפינוי הנדרשים. 

ס חוק התכנון והבניה על תקנותיו.  את חדרי האצירה כולל התשתיות ההנדסיות התומכות יש לתכנן על בסי •

 הוראות מסמך זה גוברות.  –במקרה סתירה 

 התימרון. הצגת הגישה למשאית הפינוי על גבי התכנית, כולל רדיוס  •

 רדיוסי סיבוב במסלול גישה לרכב פינוי יאושרו ע"י אגף תנועה. •

   .5%-לכל אורכו יהיה קטן מ  כלי האצירה שיפוע מסלול הפינוי •

מ' למכלי    1.6-ליטר, ו  360מ' למכלי    1.3-וי כלי האצירה ודלתות חדרי האצירה לא יקטנו מרוחב שביל פינ •

 ליטר )מידות פנים(.  1100

האצירה  המרחק   • לכלי  בהתאם  יהיה  לפינוי הפסולת  הרכב  עצירת  עד למקום  האצירה  מיתקן  בין  המירבי 

 וכמפורט בחוק התכנון והבנייה.  

אל/ד • נעשה  האצירה  כלי  ופינוי  המגרשבמידה  שבתחום  החניה  מגרש  לא    –רך  שבו  פינוי  מסלול  לסמן  יש 

 יסומנו חניות.  

 יח"ד לפחות בעלות גרעין משותף  39קומות לפחות, ובו   10בנייה רוויה עבור מבנים בני   6.1.3

יח"ד ומעלה יהיה צורך לתכנן מערך אצירה שינוע ופינוי המבוסס על מצנחת    39בכל בקשה להקמת מבנה בן   •

 אשפה והפרדת זרמים )כולל מרכיבי מחזור שייקבעו ע"י מערך התברואה(. 

מכרזי   • אצירה  חדר  יכלול  המתוכנן  נתיק,  המערך  דחסן  משני  ובו  אצירה  מחזור,חדר  שוט  חדרי    עבור 

הנחיות חוק התכנון והבניה על  פי כל דין, התקנות הקיימות ועל    קומתיים וחדר טכני עליון. התכנון יתבסס

 . תקנותיו

לחדר   • הפינוי  רכב  לנגישות  הקשור  בכל  עירוני  וחניה  תנועה  יועץ  ואישור  תאום  מחייב  תכנית  אישור  כל 

באורך   )לרכב  התכנית  ע"ג  התפעול  רדיוס  הצגת  כולל  מרכזי,  לתמרון,    מ'(.  9.0האצירה  יתייחס  התכנון 
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  טון אלא אם אושר אחרת על ידי אגף חזות העיר בתיאום הראשוני  26של    והנפה של משאית גדולה תנועה  

 לפרויקט. 

למצנחת • מחוברות  שאינן  דירות  ובו  הקרקע(  בבניין  בקומת  גן  דירות  מתקני    )כדוגמת  הנגשת  פתרון  יוצג 

 האשפה לדירות אלו. 

 כנית אוורור המחוברת כנספח מחייב לתכנית. נדרשת הצהרת יועץ אוורור על עמידה בדרישות. ניתן להציג ת •

 תכנון מערך הפסולת מחייב תאום בשלב התכנון הראשוני. •

 - (ןבחדר האצירה המרכזי )דחס  •

חזות  ייקבע לפי מספר יח"ד מבוקשות, בהתאם לחישוב מהנדס ובכפוף לאישור אגף    הדחסנים וסוג  מספר   •

 עיר. ה

 ותוצג בתכנית במיקומה.   בנפח שיקבע לפי ניתוח הנדסי דחסן נתיקבחדר אצירה מרכזי יוצבו  •

o 39-90   לזרם מעורב; עגלות לזרם אריזות;   סןדח –יח"ד 

o 91  לזרם אריזות;  ןלזרם מעורב; דחס  ן דחס –ומעלה יח"ד 

o  מ ביותר  שימוש  ייעשה  לאריזות   6-לא  כתומות  בדחס גרעיןל  עגלות  שימוש  ייעשה  ונדרש,  במידה    ן. 

 לאריזות. 

o  בדחס צורך  יש  כי  יראה  לפסולת  ההנדסי  שהמפרט  אגף    ןככל  מול  זאת  ולאשר  לתאם  יש  אחר,  בנפח 

 . חזות העיר

מ' )מידת פנים(, גובה    4.5מ' )מידת פנים(, רוחב   8אורך -לא יפחתו מ  עם דחסן מידות חדר האצירה המרכזי  •

  בתוך החדר, ן ובהתאם לאפיון ההנדסי של החדר ותכולותו. מידות אלו יתחשבו בהנפת הדחספתח אור  מ'  5

   המרחקים הנדרשים מקצוות החדר והתייחסות למיקום המצנחת בחדר.

ובהתאם לניתוח ואפיון הנדסי של   טרים לכל הפחות )מידת פנים(מ 8.5רוחב  –לחדר עם שתי דחסניות  •

 הנדרש בפנים החדר. 

לכל היותר, ועבור פסולת אריזות    1:3פסולת מעורבת לפי יחס    ןדחסעבור  יחס דחיסת נפח הפסולת לחישוב   •

 לכל היותר. 1:2לפי 

ידו תוצג טבלת חישוב  ורך(. לצ אתכנית וחתך  )  1:50בתכנית יוטמע פרט המתאר את חדר האצירה בקנ"מ   •

 על גבי התוכניות.  וסוגם כלי אצירה מ. יש לסמן  6.1.7נפח פסולת לפי הטבלה המפורטת בסעיף  

 לקיר.   ןנדרש מרחק של לפחות מטר מכל צידי הדחס  •

 מטר לפחות.  1 ללא מהפכי עגלות יעמוד על מרחק בין שתי דחסניות •

ומסלול גישה    מ' לפחות בצד ההיפוך לטובת תפעול  1.8יש לשמור מרווח של    –עם מהפך עגלות    ןעבור דחס •

 . לעגלות האשפה בתוך החדר

 חדר אצירה משני )מחזור(  •

o הדחס מחדר  נפרד  יהיה  המחזור  ובתנאי  ב  ן חדר  החדר,  באותו  פתרון  לייצר  ניתן  המגורים.  בנייני 

ובתנאי שחדר הדחסשקיימת הפרדה תפעולית מלאה באמצעות מחיצה א  דומה,  נגיש    ן ו אלמנט  יהיה 

 בלבד. לגורמי תחזוקה 

o  ו/או כלי אצירה זמניים בלבד.  חדר אצירה משני יתוכנן עבור עגלות 

o אלא מפתח נפרד ובמרחק סביר מאזור התפעול  ןהכניסה לחדר המשני לא תעשה דרך נתיב פינוי הדחס ,

 .ןשל הדחס 

 

 מצנחת  
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 . 6245האשפה יהיה בכפוף לתקן מצנחות ישראלי ת.י.  תכנון מצנחות •

 . מ"מ 570-600קוטר המצנחת  •

 . מהציר האנכי מעלות 45 לכל היותר  זווית המצנחת ביחס ליחידת הדחס תעמוד על •

ר שבירה אנכית אחת בלבד לאורך השוט וללא שבירות אופקיות. כל פתרון אחר, יהיה באישור  תתתוכנן ותו  •

 .אגף חזות העיר ואחריות הגורם המבצע )יצרן השוטים( אל מול תכנון מדויק ובאישור 

  ן לא יאושר פתרון הכולל מסוע או דומיו בתחתית השוט. על השוט לצנוח ישירות לחלק הנתיק של הדחס  •

 ם נוספים. ללא אלמנטי

 מ' ובאישור יועץ בטיחות ונגישות. 1.6מ' על  1.6חדר שוט קומתי יהיה במידות של לפחות  •

 . לתחזוקת המתקן בגג השוט יתכנן חדר טכני עליון •

 

 הנחיות למסחר  6.2

 , אריזות, קרטון ונייר תמעורב  :םמיעפ"י התפלגות זרלמסחר אצירת פסולת  הדרישה ל  •

   .פרויקטכל  ( ייקבעו ע"פ מאפייניו של וכו' , חומ"סתאלקטרוניפסולת זרמים נוספים )פסולת רפואית,  •

 יתוכננו בתוך חללי המבנה.   כלי האצירה •

נגישות מירבית לעובדי התחזוקה ולמשאיות הפינוי; מחזור      -  עבור מסחר  עקרונות הבסיס לניתוח פסולת •

הנדרשים;   בנפחים  ועמידה  הזרמים  ניקוז,  מירב  אוורור,  בהם  והבטיחות  התברואה  דרישות  בכל  עמידה 

 בטיחות בהעמסה ופריקה וכיו"ב. 

נדרשת התייחסות לטיפול בקרטון בכלוב או מכבש. יש לשים לב כי לצד מכבש יש להקצות שטח לקרטונים   •

לפינוי  הממתינות  כבושות  לבאלות  שטח  כן  וכמו  לכבישה  והתייחס  הממתינים  הנדסי  לאפיון  ות  בהתאם 

 . מומלץ לתכנן נגישות מלגזה למכבש. לתדירות הפינוי

 מבנה המשלב שימושי מסחר ומשרדים לצד מגורים, תתבצע הפרדה בין חדרי האצירה של שימושים אלו.  ב •

 חישוב נפח אשפה למסחר  6.2.1

 -יעשה באופן הבאבמסחר ובסופרמרקט  חישוב נפחי הפסולת הצפוי  •

 

 

 

תדירות 
 הפינוי

נפח אשפה 
 עיקרילמ"ר 

אחוז בהתאם לזרם 
 (6.1.7הפסולת )סעיף 

נפח אצירה 
 נדרש 
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בשלב הגשת בקשת    חזות העירקרטון יפונה ע"י קבלן פרטי אל גורם מורשה. חוזה פינוי הקרטון יוצג לאגף   •

 תעודת הגמר. 

 

 כלים לאצירת פסולת מעורבת ואריזות למסחר  6.2.1

 ל' באותו הנפח הכולל באישור אגף חזות עיר. 360 ל' ניתן להמירו במיכלי 1100בכל מקום בו מופיע פתרון עם עגלות 

 שטח מסחר 

  -מיכלי אצירה

 פסולת מעורבת

  -מיכל אצירה 

 אריזות 

מיכלי  

  -אצירה

 פיתרון קרטונים נייר* 

שטח חדר  

 מוערך ]מ"ר[ 

מ"ר   50מסחר עד 

 ל'  360מיכל בנפח  מלבד מזון

מיכל בנפח   1

 0 ל'  360

טון   5-10מכבש 

 12 ומקום לבאלות 

מ"ר   51-100מסחר 

 מלבד מזון

  360מיכלים בנפח  2

 ל'

מיכלים   2

 0 ל'  360בנפח 

טון   5-10מכבש 

 15 ומקום לבאלות 

מ"ר   250מסחר עד 

 מלבד מזון

מיכלים בנפח   2

 ל'   1100

מיכל בנפח   1

 ל'   1100

  360מיכל   1

 ל'

טון   5-10מכבש 

 30 ומקום לבאלות 

מ"ר   250מסחר מעל 

 מלבד מזון

מיכלים לפסולת מעורבת ודחסנ/ית קרטונים בהתאם לניתוח  /ןמיכלים לאריזות, דחס 

 הנדסי 

  250מסחר מזון עד 

 מ"ר

מיכלים בנפח   3

 ל'   1100

מיכלים   2

 ל'   1100בנפח 

מיכלים   2

 ל'  360

טון   30מכבש 

 32 ומקום לבאלות 

  500מסחר מזון עד 

 מ"ר מלבד מזון

בנפח   מיכלים 3

 ל'   1100

מיכלים   3

 ל'   1100בנפח 

מיכלים   2

 ל'  360

טון   30מכבש 

 38 ומקום לבאלות 

  1000מסחר מזון עד 

 מ"ר 

מיכלים לפסולת מעורבת ודחסנ/ית קרטונים בהתאם לניתוח  /ןמיכלים לאריזות, דחס 

 הנדסי 

  1000מסחר מזון מעל 

 לקרטונים בהתאם לניתוח הנדסי   ןדחסו לפסולת מעורבת ן, דחס לאריזותמיכלים   מ"ר

 סופרמרקט

במקרה י. לקרטונים בהתאם לניתוח הנדס  ןלפסולת מעורבת ודחס ןמיכלים לאריזות, דחס 

 של עירוב שימושים, אצירת הפסולת מהסופרמרקט תתבצע בנפרד.

 

ר נייר בתוך המבנים, אלא  אין צורך בתכנון פתרון למחזו  –*באזורים בהם יותקנו מרכזי מחזור שכונתיים עם מחזור נייר  

 . על בסיס המרחב הציבורי
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 הנחיות למשרדים ותעסוקה  6.3

 , אריזות ונייר  תעפ"י התפלגות לזרמים: מעורב  ההדרישה לאצירת פסולת למשרדים ותעסוק •

לעובדי התחזוקה ולמשאיות הפינוי ומחזור    מרביתעקרונות הבסיס לניתוח פסולת לבניין מסוג זה: נגישות   •

 מירב הזרמים ועמידה בנפחים הנדרשים. 

 -חישוב נפחי הפסולת הצפוי לתעסוקה יעשה באופן הבא  •

 

 

 

 לתעשייה הנחיות  6.1

 

 הדרישה לאצירת פסולת לתעשייה עפ"י התפלגות לזרמים: מעורב ואריזות    •

דרישות     -יבוצע ניתוח הנדסי שיכלול התייחסות לפי סוג זרמי הפסולת הצפויים ובהתאם לאופי התעשייה •

 מיוחדות; נפחים צפויים; מיקום המכולה ושאר כלי הפינוי הנדרשים ונגישותם למשאית פינוי. 

 

 מעורבים שימושים  6.2

בבניין אשר יהיו בו עירוב שימושים של מגורים ושימוש אחר, חדרי האצירה למגורים יהיו חדרים נפרדים   •

  .חזות העיר ובכפוף לאישור  אלה אם תהיה הצדקה אחרת

מחזור • יהיו    -חדרי  למגורים  המחזור  חדרי  אחר,  ושימוש  מגורים  של  שימושים  עירוב  בו  יהיו  אשר  בבניין 

 .  חזות העירלה אם תהיה הצדקה אחרת ובכפוף לאישור אגף חדרים נפרדים א

 . 6.1.7חישוב נפחי הפסולת הצפויים יעשה בהתאם לטבלה המוצגת בסעיף   •

מיתר   • בנפרד  תתבצע  עבורו  הפסולת  אצירת  השימושים,  מעירוב  כחלק  סופרמרקט  יתוכנן  בו  במקרה 

 השימושים )לרבות דחסן נפרד(

תדירות 
 הפינוי

נפח אשפה 
 למ"ר עיקרי

אחוז בהתאם לזרם 
 (6.1.7הפסולת )סעיף 

נפח אצירה 
 נדרש 
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 מפתח לחישוב נפח מינימאלי נדרש לכלי אצירה  6.1.7

 ל' באותו הנפח הכולל באישור אגף חזות עיר. 360ל' ניתן להמירו במיכלי  1100בכל מקום בו מופיע פתרון עם עגלות 

נפח ליום   יחידות  שימוש הבניין 

 דה יליח

 זרם נוסף שיש לחשב  כלי אצירה  בסיס חישוב 

פסולת  

 מעורבת 

 כתום  -אריזות ירוק  -פסולת מעורבת  אריזות 

  ל'  360מכלים  ל'  360מכלים  30% 70% 60 יח"ד  יח"ד  4מגורים עד 

  38 – 4מגורים 

 יח"ד 

  ל'  360/ל' 1100 מכלים ל'  360/ל' 1100 מכלים

יח"ד   39מגורים 

 לה עומ

  ל'  1100 מכלים ן דחס

 קרטונים ל'  1100מכלים  ן ל'/ דחס  1100 מכלים 20% 80% 6 עיקרי  מ"ר מסחר )מזון(

 קרטונים ל'  1100מכלים  ל'  1100מכלים  30% 70% 3 מ"ר עיקרי  מסחר )כללי( 

 קרטונים ל'  1100מכלים  ן דחס 30% 70% 10 מ"ר עיקרי  סופר מרקט 

  לפי חישוב  לפי חישוב   30% 70% 1 מ"ר עיקרי  מרכזי בילוי 

 נייר  לפי חישוב  חישוב לפי  15% 85% 1 מ"ר עיקרי  משרדים

 פסולת רפואית  לפי חישוב  לפי חישוב  20% 80% 1.5 מ"ר עיקרי  מרפאות 

כחלק מתכנון בית הספר לזרמים, יש   ל'   1100/360 מכלים ל'   1100/360 מכלים 30% 70% 3 תלמיד  גני ילדים 

להגיש תכנון המאפשר זרמי פסולת  

נוספים כגון: סוללות, בגדים וזרמים  

 חזות העיר נוספים לפי החלטת אגף 

 ל'  1100 מכלים ל'  1100 מכלים 30% 70% 3 תלמיד  בתי ספר 

תעשיה  

 ולוגיסטיקה 

 הנדסי לפי ניתוח  לפי חישוב  לפי חישוב  20% 80% 1 מ"ר עיקרי 

  לפי חישוב  לפי חישוב  30% 70% 1 מ"ר עיקרי  ציבור 

 פסולת רפואית  לפי חישוב  לפי חישוב  30% 70% 15 יח"ד  דיור מיוחד 

 לפי ניתוח הנדסי  שימוש אחר 
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 הנחיות לתכנון חדרי פסולת .7

 מסתור אשפה  7.1

 כללי  7.1.1

 המגרש מסתור אשפה יותקן בתוך שטח  •

 משפחתיים -משפחתיים ודו -עבור בתים צמודי קרקע, חדיותקן  •

יכיל עד שני מיכלים של   • או    1100מסתור האשפה  אגף חזות  ולהחלטת  ,  ל'  360מיכלים של    4ל' 

 העיר. 

 חלופות למסתור אשפה:  •

o מסתור מודלרי עשוי מתכת נועד עבור בניינים קיימים, ימוקם בחצר המגרש 

o צורה כזאת אשר יהיה מוצנע ותוך מזעור נוכחותו כלפי הרחוב מסתור בנוי אשר יתוכנן ב 

 מטרים מכל פתח של המבנה )חלון, דלת, מרפסת( 4המסתורים ייבנו במרחק של לפחות  •

 גובה המסתור יהיה מעל לגובה כלי האצירה  •

קירות מסתור בנוי יהיו מחופים אבן בדומה לגדל המגרש כאשר קירותיו הפנימיים יחופו באבן או   •

 באריחים מסוג חרסינה/קרמיקה 

שביל הגישה מהמדרכה למסתור יהיה עם שיפועים תקניים, ללא מדרגות, לאורך השביל תותקן   •

 . תאורה ורוחב שביל הגישה יותאם לרוב העגלות הנדרשות לצורך פינוי

 מ'  10במרחק שלא עולה על  0.5-1קרבת מסתור האשפה יותקן ברז מים בקוטר של "ב •

 כלפי חוץ  1-2%רצפת המסתור תהיה בטון בשיפוע   •

 

 חדרי פסולת מבניים  7.2

 ניקוז החדר מים ו 7.2.1

 אצירת אשפה ינוקזו אל מערכת הביוב באמצעות שיפוע שיבטיח את ניקוזן  מבנה אצירה ומיתקני •

 1.5-2%בכל חדר יתוכנן בור ניקוז עם שיפוע של  •

 חדר יותקן ברז מים מעל שוקת מוגבהת ב •

 גלגלון מים בחדר יותקן  •

 ספרינקלרים בתקרת החדר יותקנו  •
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 אוורור החדר ומניעת מטרדי ריחות  7.2.2

 משתי האופציות הבאות: תלאוורור באחאת חדר האצירה ניתן  

 : אוורור טבעי

באמצעות שני פתחים לפחות כאשר כל פתח יותקן בקיר אחר ושטחם הכולל של פתחי האוורור   •

 . משטח רצפת החדר 15%-מ חתלא יפ 

 משטח הפתח הכולל  70%-שטח כל פתח אוורור במצבו הפתוח לא יפחת מ  •

אינו   • בבניין  הדיור  יחידות  ומספר  על  במידה  פתח    16עולה  האצירה  במבנה  להתקין  ניתן  יח"ד, 

 אוורור יחיד 

 מ' לפחות מחלון, דלת ומרפסת דירת מגורים  3פתחי האוורור יהיו מרוחקים  •

 :אוורור מאולץ

 . החלפות אוויר בשעה לפחות  30קצב החלפות האוויר יעמוד על  •

הגג העליון של הבנ • רום  ובמרחק של  נקודת הפליטה של האוורור המאולץ תמוקם מעל  מ'    5יין 

מכל פתח של חלל דירתי, ציבורי או מפתח הזנת אוויר לחללים פנימיים של הבניין בו  מכל פתח  

 מתוכנן חדר האצירה 

 

 : חובת אוורור מאולץ

 בגליל מצנחת פסולת תותקן מערכת נפרדת לאוורור מאולץ ויצירת תת לחץ  •

החלפות   30אוורור מאולץ נפרדת בקצב של חדר פינוי קומתי )חדר שוט( יאוורר באמצעות מערכת  •

 אוויר בשעה לפחות 

 יח"ד יאוורר באופן מאולץ  39-חדר אצירה וחדר אצירה משני בבניין מגורים הכולל למעלה מ •

 

 חומרי גמר  7.2.3

לשיתוך   • ועמידים  מחלידה   בלתי  מפלדה  או  מגולוונת  ממתכת  יהיו  בחדר  שיותקנו  רכיבים 

 מחומרים כימיים 

קירות   • רחי פנים  מחומר  יהיו  של  ץהמבנה  בגובה  מיטבי  ניקוי  המאפשר  ועמיד  אטום  מ'    2.4, 

 לפחות או עד התקרה 

ס"מ מעל רצפת החדר ובמרחק    90להגנה על הקיר מפני פגיעות, יתוכנן בגובה של    -צינור היקפי •

 2ס"מ מהקיר, קוטר הצינור יהיה ''  15-של כ
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 2279לפחות לפי ת"י   R10רצפת החדר תהיה אטומה ורחיצה בדרגת החלקה של  •

 

 מידות החדר  7.2.4

החדר   • כמות  ממדי  של  מספקת  לאצירה  בו,  המתוכננים  האצירה  כלי  ולכמות  לסוג  יתאימו 

 הפסולת החזויה ואפשרות פינוי כלי האצירה בלא צורך בשינוע כלי אתירה אחר 

עד   • אצירה  כלי  המכיל  חדר  עבור  הפסולת,  פינוי  לשיטת  יתאימו  החדר  לתכנ  360גובה  יש  ן  ל' 

  ל' יש לתכנן גובה חדר   1100בנפח של עד    מכליםמ' נטו, בחדר הכולל    2.2  של לפחות  תקרה בגובה

 מטר נטו   2.5 של לפחות

 פתח אור  לפחות מטר 1ברוחב  ליטר, דלת החדר תהיה   360עד נפח  מיכליםבחדרים בהם יאוחסנו  •

מ' פתח אור כאשר    1.6וחב  רליטר, דלת החדר תהיה ב  1100נפח  ב  מיכליםבחדרים בהם יאוחסנו   •

 ( בשאריתמטר והכנף השנייה  1.1הדלת תהיה דו כנפית )כנף אחת ברוחב 

לדלת  -תאורה • בסמוך  לחדר  בכניסה  ימוקם  בחדר  תאורה  להדלקת  תהיה  מתג  החדר  תאורת   .

 מוגנת מים 

 יישמר מרווח של מטר לפחות בין מתקני הדחיסה לבין הקיר האחורי בחדר  •

 האצירה יותקנו אמצעים למניעת חדירת מזיקיםבפתחי חדרי   •

 

 גישה ופינוי  7.2.5

 יש להבטיח גישה נוחה לרכב הפינוי בהתאם למידות הנדרשות ובהתאם לתנאים הבאים •

מונמכת - למפלס    -אבן שפה  אבן שפת המדרכה  תונמך  הפינוי,  רכב  והגעת  העגלות  פינוי  במסלול 

 הכביש  

כלי האצירה יאפשרו מעבר נוח ובהתאם להנחיות  רדיוס סיבוב במסלול הגישה לפינוי מי  -רדיוס -

 מהנדסי התנועה 

 

 מצנחת אשפה /חדר שוט 7.3

צינור אנכי המותקן לרוב בבניינים רבי קומות ונועד לספק מענה נוח ויעיל לריכוז ואיסוף הפסולת בקומות  

בתחתית  . שוט האשפה מתחיל בקומה העליונה במבנה ומגיע עד למיכל האצירה הראשי הממוקם  המבנה

 השוט. 

 כללי  7.3.1
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או לפי התקן המעודכן ביותר לנושא בזה לעת הוצאת    על כל סעיפיו  6245המצנחת תותקן לפי ת"י   •

 ההיתר ועל פי כל דין 

ב • ומעלה   10בן  מגורים  בניין  כל  תותקן  לפחות  39בעל    קומות  עם מחלקת    יח"ד  חזות  ובתיאום 

 העיר 

סטנדרטי   • תכנון  מעורבת,  עבור  פסולת  עבור  שוט  כפול  כאשר  יותקן  אשפה  שוט  להתקין  ניתן 

 . לצורך פינוי שני זרמי פסולת חזות העירבמידת הצורך ולפי אישור מחלקת 

בכל קומה בה קיימת כניסה לדירות במבנה בו פתרון הפסולת הינו באמצעות שוט אשפה, יתוכנן   •

 חדר שוט להשלכת הפסולת 

מטרים לעומק    1.2-מטרים לרוחב ו  0.8-צנחת לפסולת שלא יפחת מישמר מרחב גישה לכל דלת מ •

 חדר הפינוי הקומתי  

 בחדר פינוי קומתי האוצר פסולת למיחזור )אריזות( יותקן ברז וכיור  •

טכני   • חדר  ותפעול    למצנחתיתוכנן  ניקוי  לצורך  המבנה  בגג  או  העליונה  הקומה  מעל  הפסולת 

 ת לפחונטו מ'  2.6השוט, גובהו של החדר יהיה  

 מ"מ.  1בעובי מינימלי של  304ס"מ מנירוסטה    57-60קוטר המצנחת יהיה  •

לדחסן/מגוף  • הפניאומטית  -התאמת השוט  יצרן המערכת  יצרן השוט,  )בתכנון    נעשה בתאום של 

סתימות,   וי  פניאומטי( )ניקיון,  עתידית  לתחזוקה   זו  לנקודה  גישה  להבטיח   יש  הדחסן.  צרן 

תקלות נזקים  וכד'(, מנקודה זו ומטה, עד להתחברות לדחסן דרך פתחי שירות מתאימים בשוט  

 והבטחת גישה אליהם.

)'גיליוטינה'(  אשר תסגור את פתח השוט העת   • דלת אש תחתית   זווית השוט תותקן   בתחתית 

 ה וזאת באמצעות נתיך טרמי, הנמס במצב שריפה וגורם לסגירה מידית של הצינור.שריפ

 למניעת רעש בתחתית השוט, זווית תחתית מתרחבת לניתוק אקוסטי מושלם.    -טיפול אקוסטי •

, בהתאם לנתוני חדר האשפה והגישה אליו  מהציר האנכי  מעלות   45בזווית של עד    -השוטתחתית   •

 ולמיקום הצבת הדחסן. 

 

 ורור או 7.3.2

 חדר שוט אשפה קומתי יאוורר באופן מאולץ אל גג המבנה  •

 . ההחלפות אוויר בשעה אל גג המבנ 30אוורר בקצב של יגליל המצנחת  •

 

 סןחדר דח 7.4
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 ימוקם במפלס תת הקרקע  ן חדר דחס

 אוורור  7.4.1

 אוורור החדר יהיה באופן מאולץ  •

 החלפות אוויר בשעה לפחות   30קצב החלפות האוויר יעמוד על  •

ובמרחק של   • הגג העליון של הבניין  רום  מ'    5נקודת הפליטה של האוורור המאולץ תמוקם מעל 

דירתלפחות   חלל  של  פתח  בו  ימכל  הבניין  של  פנימיים  לחללים  אוויר  הזנת  מפתח  או  ציבורי   ,

 מתוכנן חדר האצירה 

 מעלות צלזיוס   14-16בחדר תותקן מערכת קירור שתשמור על טמפרטורה של   •

 

 החדר   מים וניקוז 7.4.2

 מבנה אצירה ומיתקני אצירת אשפה ינוקזו אל מערכת הביוב באמצעות שיפוע שיבטיח את ניקוזן  •

ובאזור החלק הנתיק של    אליו  1.5-2%ת ניקוז בחזית החדר עם שיפוע של  ותעליתוכנו שתי  בחדר   •

 ן הדחס

 תקניות בהתאם לתכנון יועץ האינסטלציה ת ניקוז וניקוז החדר יהיה באמצעות תעל •

 בנפרד ממתקן אצירה, תותקן ביניהם תעלת ניקוז  ןמבנה האצירה מיועד להכיל דחס אם  •

 יובל אל עבר מפריד שומן ן  ניקוז מחדר הדחס •

 , גלגלון מים וספרינקלרים בחדר יותקן ברז מים מעל שוקת מוגבהת •

 

 גישה  7.4.3

הדחס • חדר  בחזית  להבטיח  כןיש  של  באורך  ישר  חופשי  משטח  סיבוב    15-,  ורדיוס  למשאית  מ' 

 פינוי 

 רה ולסוג כלי הרכב.ירדיוס התפעול של רכב הפינוי באזור הפינוי יותאם לסוג כלי האצ  •

 התכנון לנתיב, תמרון, רדיוסים וכו' יתוכננו ויאושרו על ידי מהנדס תנועה   •

משאית   • לפי  יעשה  ניתוח  9התכנון  מול  אל  לתיאום  בהתאם  ורדיוסים.  תנועה  גישה,  לרבות   ,

 יהיה לאשר מול אגף חזות עיר תמרון משאית שונה הנדסי, ניתן 

 

 חומרי גמר  7.4.4
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לשיתוך   • ועמידים  מחלידה   בלתי  מפלדה  או  מגולוונת  ממתכת  יהיו  בחדר  שיותקנו  רכיבים 

 מחומרים כימיים 

מ'    3.5פנים קירות המבנה יהיו מחומרים רחיצים, אטום ועמיד המאפשר ניקוי מיטבי בגובה של   •

 לפחות או עד התקרה 

 ס"מ מהקיר  15-של כ במרחק ינור הגנה על קירות החדר יותקן צ •

 2279לפי ת"י   ,לפחות R10רצפת החדר תהיה אטומה ורחיצה בדרגת החלקה של  •

 תותקן דלת הניתנת לנעילה  •

 רצפת החדר תהיה עשויה בטון חלק עם ציפוי אפוקסי   •

 ברצפת החדר יותקן מעצור ומוביל עבור המכולה  •

 תן לנעילה חדר המכיל מתקן דחיסה יהיה ני •

 בפתחי חדרי האצירה יותקנו אמצעים למניעת חדירת מזיקים •

 

 מידות החדר  7.4.5

 מידות החדר יתאימו לכלי האצירה המתוכננים בחדר  •

 פתח אור   מ' 5-גובה החדר לא יקטן מ •

 מטר לפחות ממתקן הדחיסה לקיר סביב המתקן  1יישמר רווח של  •

 

 ביתן אשפה חיצוני  7.5

לתכנן חדר אשפה מחוץ לתחום הבניין )ביתן אשפה(. ביתן זה ימוקם בתוך גבולות  במקרים מיוחדים יתאפשר  

המגרש. הנ"ל ימוקם באופן מוצנע תוך מזעור נוכחותו כלפי הרחוב. ביתן זה יתוכנן לפי ההנחיות המפורטות  

 בפרק חדרי פסולת מבניים. 

 

 מרחקי שינוע הפסולת, רוחב מעבר ושיפוע .8

מ' כאשר    35בין מתקן האצירה עד למקום עצירת רכב לפינוי הפסולת יהיה    המרחק המירבי  -מכלון •

   5%מ' ושיפועו אינו עולה על  1.3השביל יהיה מרוצף או יצוק ברוחב של  

יהיה    -מכל • לפינוי הפסולת  רכב  עצירת  למקום  עד  בין מתקן האצירה  מ' כאשר    25המרחק המירבי 

 5%ושיפועו אינו עולה על מ'   1.6השביל יהיה מרוצף או יצוק ברוחב של  
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אין פינוי ידני, רכב הפינוי יגיע עד למקום כל האצירה. באיזור הפינוי שיפוע  -מכולות ומתקני דחיסה •

 5%הדרך לא יעלה על 

מ' מכלי האצירה. באיזור הפינוי שיפוע הדרך לא    5אין פינוי ידני, רכב הפינוי יגיע עד    -קרקע  טמוני •

 5%יעלה על 

 

 

 טמון קרקע .9

לא יתוכננו טמוני קרקע    –  טמון קרקע מוצב לפי דרישה עבור ריכוז פסולת מעורבת בבינוי קיים בלבד •

 בתכניות חדשות. 

 מ' מפתח הבניין   10-יפחת מ   אמיתקן טמון קרקע ימוקם במרחק של •

 של עיריית קריית אתא  חזות העירניתן לתכנן מרחקים אחרים לאחר תיאום ואישור מחלקת  •

 כלפי חוץ  1.5%פני הקרקע סביב המתקן יהיה בשיפוע של   •

 המתקן יהיה אטום ולא תתאפשר זרימה של מי נגר עילי או תשטיפים אל רצפת המתקן  •

 ן שתאפשר תחזוקה וניקוזה תחתית מעטפת המיתקן תיבנה באופ •

 מ' מהמתקן   3ברז מים יותקן במרחק שלא יעלה על   •

מ'    1.05-פתח הכנסת הפסולת יהיה בטיחותי ולא יאפשר נפילת אדם לתוכו, גובה הפתח לא יפחת מ •

 מעל פני הקרקע אלא אם כן פתח הפינוי מבוסס על מנגנון בטיחותי הכולל תוף פינוי 

פה במנוף ללא גורמים מפריעים לרבות כבלי חשמל או עצים בצמידות  מיקום המתקן יאפשר פינוי בהנ •

 למתקן 

 

 פניאומטי  .10

 כללי  10.1

מתקדמת   במערכת  מדובר  פניאומטית,  אשפה  לאיסוף  מערכת  הקמת  על  להחליט  האופציה  קיימת  לעירייה 

לאיסוף פסולת ביתית על אתר קצה )טרמינל(. האיסוף האשפה ע"י מערכת זו יכול להתבצע משלל שימושים  

זרמים לשני  במקור  הפרדה  תוך  ועוד,  משרדים  מסחר,  מגורים,  ש  -הכוללים  ואריזות.  האשפה  רטובה  ינוע 

 וצנרת תת קרקעית אופקית.   תותת לחץ באמצאות מצנחת אנכי  גרביטציהבמערכת מבוצע בשילוב של 

 מערכת הפסולת הפניאומטית מורכבת מהמרכיבים הבאים:
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 ת אשפה. כ על ידי מערך שוטי אשפה וחדרי השל ציונייטבמערך פינוי אשפה גר •

 . תאופקית הצנרמערך מגופים, מרכיב המעבר בין המצנחת האנכי ל •

 המובילה את הפסולת לאתר הקצה.  ,צנרת הפועלת על תת לחץ •

 טרמינל )אתר האצירה הסופי( אליו נאספת הפסולת וממנו מפונה.    •

מטרת המערכת הפניאומטית היא החלפת חדרי הפסולת הסטנדרטיים ואת פחי הפסולת המעורבת המצויים  

 בנפרד בשטחים ייעודיים. ברחוב. פסולת מחזור, פסולת גושית, גזם וכו' תיאסף 

 

 חיבור למערכת הפניאומטית  10.2

הטרמינל וצנרת התת קרקעית הראשית    –מערכת האשפה הפניאומטית כוללת שילוב של תשתיות עירוניות  

 ת פסולת וחדרי מגופים. לכמצנחת, חדרי הש –ותשתיות של פרויקטים פרטיים 

 ונית. רמול העיריה את ההתחברות למערכת העימוטלת האחריות לתאם ולאשר מול בזכיין הזוכה ו  היזםעל 

הפניאומטית למערכת  בתחום    -ההכנות  העבודה  הבונה.  הקבלן  ע"י  הבנייה  במסגרת  תבוצע  הפרטי  בשטח 

 הציבורי הינה באחריות הזכיין. 

ול מכון הרישוי את חיבור המערכת למגרש ולביניים שיוקם ולעמוד  מכתנאי להיתר בניה יחויב כל קבלן לתאם 

 התנאים הקשורים לאצירת פסולת שיקבעו במסגרת מתן ההיתר.  ביתר

תיאום לחיבור למערכת פניאומטית יבוצע באופן פרטני לכל מתחם באשר יקום, כאשר במידה ויש סתירה בין  

הנחיות הזכיין העדכניות    –הנחיות מרחביות אלו לבין הנחיות עדכניות של זכיין המבצע את הקמת המערכת  

 ספציפית גוברות בהקשר הדרישות ההנדסיות לחיבור המערכת. לאפיון המערכת ה 

 

 מרכיבי המערכת  10.3

 חדר אשפה קומתי  10.3.1

 

חדר   ו/או  המעלית  לפיר  סמוך  קומה  בכל  ימוקמו  אשר  קומתיים  אשפה  בחדרי  מתבצעת  האשפה  השלכת 

ל יש  הפניאומטית  2כנן  תהמדרגות.  המערכת  ע"י  הנאספים  הזרמים  כמספר  אשפה  מעורבת  פסולת    -פתחי 

ואריזות. בתחתית השוט ימוקם חדר מגופים. בבניינים בעלי שימושים משולבים יש לתכנן חדר אשפה נפרד  

 לכל שימוש.

 

 .  7.3הנחיות לתכנון החדר זהות לאלו שניתנו בסעיף 
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 מצנחת אשפה  10.3.2

 

ז לכל  הפניאומטית.  המערכת  למגופי  בתחתית  ומתחברת  הבניין  קומות  כל  דרך  עוברת  האשפה  רם  מצנחת 

 המגופים לצנרת אנכית אחת.  באמצעותתחבר תן מצנחת נפרדת, אשר נאשפה יש לתכ

 

 .  7.3הנחיות לתכנון לשוט האשפה זהות לאלו שניתנו בסעיף  

 

 התחברות למערכת הפניאומטית 

ס"מ מתחת לתקרת    30פיר לתוך חדר המגופים עד לגובה של  דרך  הקבלן יעביר את צינורות מצנחות האשפה  

 .שיבחר ם. החיבור הסופי למגופי המערכת הפנאומטית יהיה באחריות הזכייןחדר המגופי

 

 בטיחות 

ויועץ הבטיחות • כיבוי האש  דרישות  לפי  על  יותקנו ספרינקלרים  מצנחות האשפה  הספרינקלר    .לאורך 

 חלד מעל לפתח הקומתי בתוך המצנחת. -יהיה מוגן בתוך קופסת פלדת אל

  .חפצים בלתי מורשים למערכת וכן אמצעי בטיחות נגד נפילת ילדיםיבוצעו התקנים המונעים הכנסת  •

ילדים   • נפילת  למניעת  מפתח  כגון  בלבד  מורשה  גורם  ידי  על  בדלתות  מבוקר  לשימוש  התקנים  יבוצעו 

 .בפיר

 

 

 תאום ופיקוח 

הנחיות הללו לרבות המפרט מחייבות את בעל המגרש הפרטי/היזם, בכל מקרה יידרשו בעלי המגרש  

הפרטי/היזם לאפשר ליועץ הנדסי מטעם העירייה ו/או מי מטעמה לבצע פיקוח עליון ביחס לביצוע האמור  

במפרט זה והוראות כאמור יכללו במסגרת ההסכמים אותם יערוך בעל המגרש הפרטי/היזם עם הקבלן הבונה  

 .או קבלני משנה אחרים מטעמו

 חדר מגופים  10.3.3

בי המחבר  הגורם  הינו  האנכ   ןהמגוף  למגוף  השוט  מגיעה  הפסולת  האופקית.  וצנרת  לאחר  בגרביטציהי   ,

לג  עד  פסולת  לחץ  ובהצטברות  בעזרת תת  נשאבת  מסוים מעל המגוף, הפסולת  הטרמינל  עלאו שאיבה  ה  בר 

 בצורת אלקטרונית.

 

 הנחיות לתכנון החדר:
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מ מרצפה  ס" 450ס"מ, גובה מינימאלי יהיה  350/  500 -מידותיו הפנימיות של החדר לא יקטנו מ   .1

 .לתקרה

 מיקום חדר המגופים יהיה בתחתית מצנחת האשפה.  .2

מגופי   .3 אל  האשפה  מצנחות  של  חיבור  שיאפשר  כזה  יהיה  האנכי  לפיר  ביחס  המגופים  חדר  מיקום 

זווית מקסימלית של  המערכת הפניאומטית ו  30, לרבות  )לשוטים לטובת המגורים(    0-מעלות אנכיות 

 מעלות להשלכה לטובת שימושי מסחר. 

 .מ"מ עומד מים 300קירות החדר יתוכננו לתת לחץ של  .4

יכין לחדר הזנת חשמל חד פאזית   .5 מים,    15הקבלן  אמפר הכוללת הארקה ושקע בקיר, תאורה מוגנת 

 .תאורת חירום וארון בקרה על פי הנחיות יועץ החשמל מטעם בעל המגרש הפרטי/היזם

 .לפחות R10רצפת החדר תהיה תהיה אטומה ורחיצה בדרגת החלקה   .6

לחדר תתוכנן מערכת להפחתת הרעש בדירות המגורים ובבניין כולו לפי התקנות למניעת מפגעים) רעש   .7

 )1990בלתי סביר. 

 " .   1 -יש להתקין בחדר ברז גן בין ½" .8

 .ק"ג 200במרכז תקרת החדר יש לקבוע וו מחושב לעומס של  .9

 

 מנחה עבור חדר מגופים  תכנית סכמטית -7תרשים 

 

 התחברות לצנרת ראשית 

ועד   המגופים  חדר  רצפת  ומעל  המרתף  לרצפת  מתחת  המגופים  מחדר  תיעול  לתכנן  הבונה  הקבלן  באחריות 

 .לגבולות המרתף להנחת הצנרת הראשית, בתיאום עם זכיין המערכת ובהתאם לדרשותיו

יש לקחת בחשבון בתכנית הפיתוח של המגרש הפרטי את תוואי המשך הצנרת ועד לגבול המגרש הפרטי עם  

 הרחוב בו תתוכנן נקודת חיבור אל הצנרת ברחוב, כפי שתקבע על ידי הזכיין.  

( במפלס  גישה תפעולית לחדר המגופים  ו  00יש לאפשר  הזכיין לתפעול  -(  1)-(  ו/או  לצוותי הרשות המקומית 

 ף ותקלות במידה ויהיו. שוט
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 לדוגמה   תרשימים .11
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