
 

 4 מתוך 1   עמוד 27/11/2014  - הונפק ב

  

 הנחיות לתכנו� מער האשפה המופרדת במקור

  קט� שלא למגורי�מבנה . 2.3

  )או מסחר או משרדי�לוגיסטי רב תכליתי או תעשיה רב תכליתי  (

  

במקור  מטרתו של מסמ זה להנחות את המתכנני� בתכנו� תקי� של מער הפרדת האשפה

חלק בלתי נפרד מהנספח הסביבתי המסמ מיועד להיות . שהוא לא מבנה מגורי�  קט�במבנהופינויה 

  .או רשיו� עסק/ ו4טפסי , המאושר לצור הוצאת היתר בניה

  .רעות בלבד#מכבי�#המסמ מותר להפצה בגבולות עיר מודיעי�

  

   המבנהיעוד

  . ללא מטבח בישול איש10ר או ע� צוות עובדי� עד " מ150 בשטח בניה עד שלא למגורי�מבנה 

  

  עקרונות הפרדת האשפה

  :עקריתאשפה  .1

 .אשפה יבשה .1.1

 .אריזות .1.2

  .אשפה אורגנית .1.3

 . בהתא� ליעוד המבנהסוגי� שוני� :אשפה תעשייתית .2

  

  אחריות על איסו( האשפה

 .פעמיי� בשבוע# פע�הרשותי " יתבצע עהאשפה העקריתאיסו(  .3

   . באחריות מגיש הבקשהי קבל� פרטי"איסו( אשפה תעשייתית יתבצע ע .4

  

  כלי אצירת האשפה

 .פה באחריות מגיש הבקשה להיתר הבניהחישוב כמויות האש .5

 . ליטר בגוו� ירוק360 בנפח מיכלברירת מחדל היא : אשפה יבשה .6

 . חו� ליטר בגוו� 40ברירת מחדל היא מיכל בנפח : אשפה אורגנית .7
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  .כתו� ליטר בגוו� 360אצירה יומית תתבצע בתו המבנה במיכלי� בנפח : אריזות .8

 .חוב באחריות הרשותהתקנת עמדת ר:  וניירבקבוקי פלסטיק .9

  

 הנחיות למגיש הבקשה להיתר בנייה

 :מכלול תכנית הגשת הבקשה להיתר הבניה .10

עור , מגיש הבקשה, בקשה' מס, )תאור מקוצר(מהות הפרויקט , ש� הפרויקט: כותרת .10.1

 .כתובת, חלקה, מגרש, גוש, הבקשה

 .1:500תכנית העמדה כולל רחובות מסביב בקנה מידה  .10.2

 .1:250בקנה מידה ) פיתוח(תכנית המגרש  .10.3

 .1:100תכנית קומת הקרקע בקנה מידה  .10.4

 .1:100תכנית קומת טיפוסית בקנה מידה  .10.5

 .1:100בקנה מידה )   חתכי�2לפחות (חתכי המבנה  .10.6

 .1:250 או 1:100י יוע/ תנועה בקנה מידה "תכניות תנועת רכב איסו( האשפה מאושרות ע .10.7

 :מהכדוג, תכנית ההגשה תכלול טבלת כלי אצירת האשפה .11

 

 פרקצית האשפה 'מס
תאור כלי 
אצירת 
 האשפה

קיבולת 
 )ליטר(

 כמות גוון חומר
איסוף 

 י"ע

 הרשות 1 חום פלסטיק 40 מיכל אשפה אורגנית 1

 הרשות 1 כתום פלסטיק 360 מיכל אריזות 2

 הרשות 1 ירוק פלסטיק 360 מיכל אשפה יבשה 3

  

  הגשת בקשת אישור האיכלוס

ע לקבלת "ה יש לפנות למנהל מחלקת התברואה באג� השפטר� רכישת כלי אצירת האשפ .12

 . רשימת כלי אצירת האשפה המעודכנת

 :ב"יש לצר( לבקשת אישור לאיכלוס את המסמכי� הרצ .13

 .י יוע/ מער האשפה המאשר השלמת המתק�"ח בדיקת המתק� ע"דו .13.1

או בעל העסק בעניי� התחייבות באחריות על תחזוקת כלי /התחייבות מגיש הבקשה ו .13.2

 .אצירת האשפה מכל הסוגי�

 .חוזי איסו( האשפה המיועדת לאיסו( פרטי\חוזה .13.3
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 :אישור/יעו//רשימת גורמי� לתכנו�

 .מער האשפה באחריות היוע/ הרלוונטי .14

 .אוורור באחריות היוע/ הרלוונטי .15

 . באחריות היוע/ הרלוונטיאינסטלציה סניטארית .16

 .חשמל באחריות היוע/ הרלוונטי .17

 .כיבוי אש באחריות היוע/ הרלוונטי/ גילוי אש / סידורי בטיחות  .18

 .נגישות באחריות היוע/ הרלוונטי .19

 .גישת רכב פינוי לחדר אצירת האשפה באחריות היוע/ הרלוונטי .20

 .אקוסטיקה באחריות היוע/ הרלוונטי .21

 .ת היוע/ הרלוונטיהשפעה על הסביבה באחריו .22

 .השתלבות בנו( באחריות היוע/ הרלוונטי .23

 .באחריות היוע/ הרלוונטיטיפול בחומרי� מסוכני�  .24

  

   המופרדתאצירת האשפהל מסתור

 .מסתור לאצירת האשפה ימוק� בתו גבולות המגרש בצמוד לגדר ההיקפית .25

  .הרשותגובה גדר היקפית יהיה בהתא� לדרישת אג( ההנדסה של  .26

י \ראה (הרשותי צוות מער האיסו( "יה פתח בצד של הרחוב לצור פינוי האשפה עלמסתור יה .27

 ):ב"תרשימי� רצ

 .הרשותי צוות מער האיסו( "תובטח גישה נוחה לצור פינוי האשפה ע .28
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 :דלת המסתור .29

 ).מניעת מכשול לעוברי� ושבי�ל (החוצה לכיוו� הרחוב לא תהיה דלת ע� פתיחה  .29.1

 .זזהלא תהיה דלת ה .29.2

 .תתוכנ� דלת מרוממת ע� סגירה אוטומטית מספר דקות לאחר הפתיחה .29.3

 . למסתור לא יהיה גג או מכסה .30

 .לפחות'  מ3מרחק בי� החדר לבי� מתקני הגז יהיה  .31

 .שילוט תקני בהתא� להוראות אג( ההנדסה ואדריכל הנו( .32

 ).360 + 360מותא� למיכלי� (מ " ס160רוחב , מ" ס110עומק : מידות הנישה .33

המתק� ייבנה מבטו� יצוק או מבלוק שחור והוא יהיה חלק בלתי נפרד :  מסתור בנוי–' ופציה אא .34

 גובה המסתור יהיה כגובה הגדר .בנויה בגבול המגרש ויקבל צורה של גומחה בתו הגדרהגדר המ

 פני הקירות הפנימיי� של הגומחה יהיו ).מ" ס110 #או אחר לפי בחירת האדריכל א לא פחות מ(

 ).חיפוי או צבע דוחה מי�(וחלקי� )  טיח  שחור–במקרה של בניה מבלוק שחור (י� ישר

 :  מסתור חרושתי–' אופציה ב .35

  . ה בחומר אפוקסי או אחר עמידצבועו נת מגולוומתכת: החומר. המתק� יוצר בבית חרושת .35.1

 . פתיחת דלת המתק� בעזרת מנוע חשמלי .35.2

 .דלת המתק� תקבל חיפוי זהה לחיפוי הגדר .35.3

  ). שטח פרטימתוי לחצ� "עג� (בעזרת שלט רחוק ת הדלת הפעל .35.4

 :החרושתימתק� ה �ב תרשי"רצ .35.5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


