הנחיות לתכנו מער האשפה המופרדת במקור
 .3.1מבני תעשיה רב תכליתיי
מטרתו של מסמ זה להנחות את המתכנני בתכנו תקי של מער פינוי והפרדת האשפה
במקור במבנה תעשיה .המסמ מיועד להיות חלק בלתי נפרד מהנספח הסביבתי המאושר לצור
הוצאת היתר בניה ,טפסי  4ו/או רשיו עסק.
המסמ מותר להפצה בגבולות עיר מודיעי!מכבי!רעות בלבד.

יעוד המבנה:
דרישות רצ"ב מתייחסות למבנה תעשיה עתידי שיעודו בעת הגשת הבקשה אינו מוגדר באופ
סופי ומדויק.

עקרונות הפרדת האשפה
 .1אשפה עקרית:
.1.1

אשפה אורגנית.

.1.2

אשפה יבשה.

.1.3

נייר.

.1.4

אריזות.

 .2אשפה נוספת:
.2.1

אריזות ,קרטו ,ניילו.

.2.2

פסולת תעשייתית.

.2.3

שמ.

אחריות על איסו %האשפה
 .3איסו %אשפה ביתית יתבצע ע"י הרשות.
 .4איסו %אשפה תעשייתית יתבצע ע"י קבל פרטי.
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כלי אצירת האשפה
 .5על מגיש הבקשה להגיש חישוב תפוקות ביצירת האשפה ורשימת כלי אצירת האשפה לבדיקה
ואישור הרשות .להל טבלת כלי מומלצי למבני תעשייה ע שטחי עקריי שוני:

עד 10

כמות העובדים בכל המשמרות ביממה
50 - 31
30 - 11

100 - 51

1

אשפה אורגנית

מיכל 1 ! 360
יח'

מיכל 1 ! 360
יח'

2

אשפה יבשה

עגלה 1 ! 1,100
יח'

עגלה  1 ! 1,100עגלה 2 ! 1,100
יח'
יח'

עגלה 3 ! 1,100
יח'

3

אריזות

עגלה 1 ! 1,100
יח'

עגלה  1 ! 1,100עגלה 1 ! 1,100
יח'
יח'

עגלה 3 ! 1,100
יח'

200 - 101

מיכל  1 ! 360יח'

כמות העובדים בכל המשמרות ביממה
400 - 301
300 - 201

1

אשפה אורגנית

מיכל 2 ! 360
יח'

מיכל 3 ! 360
יח'

מיכל  1 ! 360יח'

500 - 401

מיכל  4 ! 360יח' מיכל  5 ! 360יח'

2

אשפה יבשה

עגלה 6 ! 1,100
יח'

עגלה 9 ! 1,100
יח'

מכולת דחס 8
מ"ק

מכולת דחס 8
מ"ק

3

אריזות

עגלה 6 ! 1,100
יח'

מכולה

מכולה

מכולה

א

נייר

מיכל  1 ! 360יח'

ב

קרטו ,ניילו

מכבש או בית

ג

פסולת תעשייתית

פתרו מיוחד
פתרו מיוחד
פתרו מיוחד
יוגש לאישור
יוגש לאישור
יוגש לאישור
הרשות
הרשות
הרשות
ברירת מחדל  2%ברירת מחדל  2%ברירת מחדל
1.5%

300

שטח עקרי עד  2,000מ"ר
1,000
600

מיכל  1 ! 360יח' מיכל 2 ! 360
יח'
מכבש או בית
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דחס או בית

2,000

מיכל  3 ! 360יח'
דחס או בית
פתרו מיוחד יוגש
לאישור הרשות
ברירת מחדל 1%

שטח עקרי מעל  2,000מ"ר
5,000
4,000

3,000

6,000

א

נייר

עגלה 2 ! 1,100
יח'

עגלה 2 ! 1,100
יח'

עגלה 3 ! 1,100
יח'

עגלה 3 ! 1,100
יח'

ב

קרטו ,ניילו

דחס או בית

דחס או בית

דחס או בית

דחס או בית

ג

פסולת תעשייתית

פתרו מיוחד
יוגש לאישור
הרשות
ברירת מחדל
0.8%

פתרו מיוחד
יוגש לאישור
הרשות
ברירת מחדל
0.7%

פתרו מיוחד
יוגש לאישור
הרשות
ברירת מחדל
0.6%

פתרו מיוחד יוגש
לאישור הרשות
ברירת מחדל
0.5%

ציוד והכנות להתקנת הציוד
 .6דיחוס קרטוני וניילו ! אופציות:
 .6.1הכנה למכבש  +שטח לאחסו חבילות קרטו וניילו.
 .6.2הכנה למכולת דחס  +שטח לאחסו ניילו.
 .7במבני ע כמות עובדי מעל  100מומלצת התקנת כלוב לאצירת בקבוקי הפלסטיק בתאו ע
הרשות .את הכלוב נית להתקי בתו המבנה בחדר אצירת האשפה או מחו /למבנה .אי
להתקי את הכלוב בחזית המבנה באופ חסו %כלפי הרחוב .התקנת הכלוב תאפשר לחסו
בכמות עגלות לאצירת האריזות ! יש להציג חישוב.
 .8התקנת מקטי נפח אשפה יבשה תאפשר לחסו בכמות עגלות האשפה היבשה פי .2

הנחיות למגיש הבקשה להיתר בנייה
 .9מכלול תכנית הגשת הבקשה להיתר הבניה:
.9.1

כותרת :ש הפרויקט ,מהות הפרויקט )תאור מקוצר( ,מס' בקשה ,מגיש הבקשה ,עור
הבקשה ,גוש ,מגרש ,חלקה ,כתובת.

.9.2

תכנית העמדה כולל רחובות מסביב בקנה מידה .1:500

.9.3

תכנית המגרש )פיתוח( בקנה מידה .1:250

.9.4

תכנית קומת הקרקע בקנה מידה .1:100
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.9.5

תכנית קומה שבמפלס אצירת האשפה )במקרה ואצירת האשפה מתוכננת לא במפלס
קומת הקרקע( בקנה מידה .1:100

.9.6

תכנית קומת טיפוסית בקנה מידה .1:100

.9.7

חתכי המבנה )לפחות  2חתכי( בקנה מידה .1:100

.9.8

תכניות חדרי אצירת האשפה בקנה מידה .1:50

.9.9

חתכי חדרי אצירת האשפה בקנה מידה ) 1:50לכל חדר  2חתכי(.

 .9.10תכניות תנועת רכב איסו %האשפה מאושרות ע"י יוע /תנועה בקנה מידה  1:100או
.1:250
 .10תכנית ההגשה תכלול טבלת כלי אצירת האשפה ,כדוגמה:

מס'

פרקצית האשפה

1
2
3
4
5

אשפה אורגנית
אשפה יבשה
אריזות
נייר
בקבוקי פלסטיק

6

קרטון ,ניילון

7
8

תאור כלי
אצירת
האשפה
מיכל
עגלה
עגלה
עגלה
כלוב
מכבש +
משטחים

קיבולת
)ליטר(
360
1,100
1,100
1,100
4,000

חומר

גוון

כמות

פלסטיק חום 2
פלסטיק ירוק 6
פלסטיק כתום 6
פלסטיק כחול 2
צהוב 1
מתכת

פסולת
תעשייתית
שמן

איסוף
ע"י
הרשות
הרשות
הרשות
הרשות
הרשות
פרטי
פרטי
פרטי

הגשת בקשת אישור האיכלוס
 .11טר רכישת כלי אצירת האשפה יש לפנות למנהל מחלקת התברואה באג השפ"ע לקבלת
רשימת כלי אצירת האשפה המעודכנת.
 .12יש לצר %לבקשת אישור לאיכלוס את המסמכי הרצ"ב:
 .12.1דו"ח בדיקת המתק ע"י יוע /מער האשפה המאשר השלמת המתק.
 .12.2התחייבות מגיש הבקשה ו/או בעל העסק בעניי התחייבות באחריות על תחזוקת כלי
אצירת האשפה מכל הסוגי.
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 .12.3חוזה\חוזי איסו %האשפה המיועדת לאיסו %פרטי.

דרישות לחדר אצירת האשפה
 .13מידות וצורת החדר יבטיחו גישה נוחה של המשתמש לכל אחת מכלי אצירת האשפה.
 .14מידות וצורת החדר יבטיחו נתיבי נוחי לתנועת המשתמש.
 .15מידות וצורת החדר יבטיחו נתיבי נוחי לצור פינוי האשפה.
 .16חדר אצירת האשפה יתוכנ בהתא לדרישות תקנות התכנו והבניה.
 .17גובה חדר אצירת האשפה יאפשר הכנסה/הוצאת כלי אצירת האשפה האשפה ,פתיחת המכסי
ולא יהיה פחות מ!  265ס"מ.
 .18קירות החדר ה קירות מסיביי )בטו ,בלוק שחור ,בלוק אשבונד או כד'(.
 .19תקרת החדר היא תקרת בטו.
 .20רצפת החדר:
 .20.1רצפת בטו מוחלק הליקופטר.
 .20.2ציפוי אפוקסי או פליאוריטני או אחר עמיד.
 .20.3שיפועי כלפי נקז ) 2% ! 1%באחריות יוע /אינסטלציה סניטארית(.
 .20.4טיב ביצוע הרצפה גבוה במיוחד ע"מ למנוע היווצרות שלוליות.
 .21קירות חדר אצירת האשפה יחופו בחומר רחי /עד גובה של  3מ' או עד לתקרה )הנמו שבינ(.
 .22גובה חדר אצירת האשפה יאפשר הכנסה/הוצאת מכולת האשפה )במקרה הצור (.
 .23גובה כניסה לחדר אצירת האשפה יאפשר הכנסה/הוצאת מכולת האשפה.
 .24להל רשימת מערכות להתקנה בחדר אצירת האשפה:
 .24.1אוורור מכני  6החלפות/שעה לפחות כלפי גג הבניי.
 .24.2כיפה למינרית מעל כלי אצירת האשפה לפי המלצתו של היוע /הרלוונטי.
 .24.3אמצעי טיפול בחומרי רעילי לפי המלצתו של היוע /הרלוונטי.
 .24.4ברז דלי ,אגנית מחוברת למערכת ביוב.
 .24.5ניקוז הרצפה מחובר למערכת ביוב  +מלכודת מוצקי מפלב"מ.
 .24.6מערכת חשמל:
.24.6.1

חיבור קיר כפול לצורכי שרות.
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.24.6.2

הכנה לחיבור קו טלפו.

.24.6.3

תאורה :גופי מוגני ,הדלקה ע"י חייש נוכחות.

.24.6.4

תאורה חיונית.

.24.6.5

הזנה למכבש קרטוני או לדחס קרטוני )לפי הצור (.

 .24.7אמצעי גילוי ו/או כיבוי אש וכד'.
 .25דלת כניסה לחדר אצירת האשפה:
 .25.1ידית עגולה בחו./
 .25.2לא תהיה ידית בפני.
 .25.3מנעול ע לשונית מעוגלית לטריקה.
 .25.4מנעול לנעילה בעזרת מפתח מבחו /בלבד.
 .25.5מעצור עליו ע טפס מגנטי.
 .25.6בול רעש הטריקה.
 .25.7אי להתקי חפצי כמו תיבות דואר מאחורי הדלת במצב פתוח.
 .25.8רוחב הפתח יותא לרוחב כלי האצירה הרחב ביותר.
 .26במקרה וקיימת דלת פנימית ! היא אטומה.
 .27חלו )במקרה ויתוכנ( :חלו רפפה  +רשת זבובי פריקה מפלב"מ.
 .28נתיבי תנועת כלי אצירת האשפה לפינוי ידני:
 .28.1נתיבי התנועה יהיו ישרי ללא עיקולי.
 .28.2לאור נתיבי התנועה יותק על הקירות צינור הגנה " 2בגובה  90ס"מ.
 .28.3לאור נתיבי התנועה יותקנו על פינות הקירות זויות הגנה מפלב"מ.
 .29כניסה לחדר מותרת לצוות תחזוקה בלבד אשר קיבל הדרכה רלוונטית.
 .30במקרה ואי אפשרות לרכב פינוי האשפה להגיע לחדר אצירת האשפה:
 .30.1השביל יהיה יש ללא עיקולי או בלת ברירה ע רדיוס סיבוב נאות.
 .30.2השביל יהיה ברוחב  1.5מ' לפחות ע אבני ג מוגבהות בצדדי.
 .30.3השביל יהיה ע שיפוע חיובי של כ! ) 1%ירידה מהחדר אל הרכב(.
 .30.4בקצה השביל תהיה אב שפה מונמכת.
 .30.5תאורה נאותה לאור השביל.
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 .31מרחק בי החדר לבי מתקני הגז יהיה  3מ' לפחות.
 .32שילוט תקני בהתא להוראות אג %ההנדסה ואדריכל הנו.%

פיצול חדרי אצירת האשפה
 .33במקרה הצור נית לפצל חדר אצירת האשפה למספר חדרי ,לדוגמה ,חדר לאצירת האשפה
הביתית )הפינוי באחריות הרשות( וחדר לאצירת האשפה התעשיתית )הפינוי באחריות העסק(.
במקרה זה חדר לאצירת האשפה הביתית יש למק בקרבת הכניסה לאתר ולהבטיח גישה נוחה
ומהירה של הצוות האיסו %הערוני.

רשימת גורמי לתכנו/יעו//אישור:
 .34מער אשפה באחריות היוע /הרלוונטי.
 .35אוורור באחריות היוע /הרלוונטי.
 .36אינסטלציה סניטארית באחריות היוע /הרלוונטי.
 .37חשמל באחריות היוע /הרלוונטי.
 .38סידורי בטיחות  /גילוי אש  /כיבוי אש באחריות היוע /הרלוונטי.
 .39נגישות באחריות היוע /הרלוונטי.
 .40גישת רכב פינוי לחדר אצירת האשפה באחריות היוע /הרלוונטי.
 .41אקוסטיקה באחריות היוע /הרלוונטי.
 .42השפעה על הסביבה באחריות היוע /הרלוונטי.
 .43השתלבות בנו %באחריות היוע /הרלוונטי.
 .44טיפול בחומרי מסוכני באחריות היוע /הרלוונטי.
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דוגמת תכנו:
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