
 

 4 מתוך 1   עמוד 19/05/2014  - הונפק ב

 הנחיות לתכנו� מער האשפה המופרדת במקור

  ת תדלוקותחנ. 4.2

  

 מער פינוי והפרדת האשפהתקי� של תכנו� להנחות את המתכנני� ב זה מסממטרתו של 

 עמדות תדלוק 8מסמ זה מהגדיר דרישות לתחנת תדלוק אשר תכלול עד . בתחנת תדלוקבמקור 

במקרה ומתוכננת תחנה במימדי� גדולי� . דני עמדות ניקוי י8ותחנה צמודה לניקוי הרכבי� עד 

 . דרישות מותאמות למער האשפהמהרשותיותר יש לקבל 

חנויות או נקודות מסחר אחרות , מרכולי�, במקרה ובגבולות תחנת התדלוק ישנ� בתי קפה

  . דרישות מותאמות למער האשפהמהרשותיש לקבל 

, המאושר לצור הוצאת היתר בניההמסמ מיועד להיות חלק בלתי נפרד מהנספח הסביבתי 

  .או רשיו� עסק/ ו4טפסי 

  . בלבדרעות!מכבי�!מודיעי�המסמ מותר להפצה בגבולות עיר 

  

   האשפה להפרדה)סוגי� (פרקציות

 :לאצירהפרקציות להל�  .1

  .אשפה אורגנית .1.1

  .יבשהאשפה  .1.2

 .אריזות .1.3

 .בקבוקי פלסטיק .1.4

  נייר .1.5

  

  כלי אצירת האשפה 

צוות תחזוקת .  ליטר40 ! 20 אצירת האשפה היומיי� בנפח של בשטח תחנת התדלוק יפוזרו כלי .2

ב אשר יותקנו במרכז אצירת "ק� את הכלי� היומיי� לתו כלי האצירה הרצוהתחנה כל יו� יר

 :האשפה

 מותא� צהובק בצבע " מ4בנפח  200 גובה 100X200מתכת במידות כלוב : בקבוקי פלסטיק .2.1

  .ע"אביב מיחזור או ש' של חבי רכב איסו* הבקבוקי� "לשאיבת בקבוקי� ע

 . ליטר בעלי פתח יעודי להכנסת האשפה האורגנית360מיכלי� בנפח : אשפה אורגנית .2.2

 .ירוק ליטר בצבע 1,100עגלת פלסטיק בנפח : אשפה יבשה .2.3
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 . ליטר בצבע כתו�1,100עגלת פלסטיק בנפח : אריזות .2.4

 . ליטר בצבע כחול360מיכל פלסטיק בנפח : נייר .2.5

במקרה . ' מ70רת האשפה הוא יקודה כלשהי בשטח התחנה עד למרכז אצהמרחק המירבי מנו .3

אשפה :  פרקציות בלבד2 !אשר יכלול כלי האצירה למשני האצירה ההצור בתחנה יותק� מרכז 

 .בנוס* למרכז האצירה הראשי, יבשה ואריזות

  

 הנחיות למגיש הבקשה להיתר בנייה

 :מכלול תכנית הגשת הבקשה להיתר הבניה .4

עור , מגיש הבקשה, בקשה' מס, )תאור מקוצר(מהות הפרויקט , ש� הפרויקט: כותרת .4.1

 .כתובת, חלקה, מגרש, גוש, הבקשה

 .1:500תכנית העמדה כולל רחובות מסביב בקנה מידה  .4.2

 .1:250בקנה מידה ) פיתוח(תכנית המגרש  .4.3

 .1:100תכנית קומת הקרקע בקנה מידה  .4.4

רת האשפה מתוכננת לא במפלס במקרה ואצי(תכנית קומה שבמפלס אצירת האשפה  .4.5

 .1:100בקנה מידה ) קומת הקרקע

 .1:100תכנית קומת טיפוסית בקנה מידה  .4.6

 .1:100בקנה מידה )   חתכי�2לפחות (חתכי המבנה  .4.7

 .1:50תכניות חדרי אצירת האשפה בקנה מידה  .4.8

 ). חתכי�2לכל חדר  (1:50חתכי חדרי אצירת האשפה בקנה מידה  .4.9

 או 1:100י יוע/ תנועה בקנה מידה "אשפה מאושרות עתכניות תנועת רכב איסו* ה .4.10

1:250. 

 :כדוגמה, תכנית ההגשה תכלול טבלת כלי אצירת האשפה .5

 'מס
פרקצית 
 האשפה

תאור כלי אצירת 
 האשפה

קיבולת 
 )ליטר(

 איסוף כמות גוון חומר

  הרשות 1  חום  פלסטיק 360  מיכל  אשפה אורגנית 1

 הרשות 2 ירוק פלסטיק 1,100 עגלה אשפה יבשה 2

 הרשות 2 כתום פלסטיק 1,100 עגלה אריזות 3

 הרשות 1 הובצ מתכת 4,000 כלוב בקבוקי פלסטיק 4

  הרשות 1  כחול  פלסטיק 360  מיכל  נייר 5
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  הפעלת תחנת התדלוקהגשת בקשת אישור 

ע לקבלת "טר� רכישת כלי אצירת האשפה יש לפנות למנהל מחלקת התברואה באג� השפ .6

 .  האשפה המעודכנתרשימת כלי אצירת

 :ב"יש לצר* לבקשת אישור לאיכלוס את המסמכי� הרצ .7

 .י יוע/ מער האשפה המאשר השלמת המתק�"ח בדיקת המתק� ע"דו .7.1

או בעל העסק בעניי� התחייבות באחריות על תחזוקת כלי /התחייבות מגיש הבקשה ו .7.2

 .אצירת האשפה מכל הסוגי�

 .יחוזי איסו* האשפה המיועדת לאיסו* פרט\חוזה .7.3

  

  ת האשפה אצירעמדת

 .מיועד להסתרת כלי אצירת האשפהאשר בנוי או חרושתי א מבנה יה אצירהה עמדת .8

 .יכול להיות חלק ממבנה תחנת התדלוק או מבנה בודד העמדהמבנה  .9

 :קירות המרכז .10

  .לבחירת מתכנ� נו* 200  או 150במקרה של מבנה בודד גובה הקירות  .10.1

  .חומר מסיבי או מסגרות: החומר .10.2

  . חיצוני יתוא� ע� מחלקת חזות של הרשותמראה .10.3

  .חיפוי רחי/ או צבע רחי/ בכל הגובה: חיפוי פנימי .10.4

 . כלפי חו/2%שיפוע ,  או בטו� מוחלק צבוע בחומר דוחה מי� ריצו* רחי/:רצפהה .11

של  בהתא� להנחיות מחלקת חזות ללא קירויקירוי קל או :  במקרה של מבנה בודדקירוי .12

 . הרשות

 : אצירת האשפה לפינוי ידנינתיבי תנועת כלי .13

 . ירידה כלפי רכב האיסו*3% ע� שיפוע עד נתיבי התנועה יהיו ישרי� ללא עיקולי� .13.1

 . מ" ס90 בגובה 2"צינור הגנה  על הקירות �לאור נתיבי התנועה יותק .13.2

 .אפשרות נעילה מבחו/ בלבד, דלתות פתיחה החוצה סגורות במצב שגרה .14

יכלי איחסו� גז או חומר אחר דליק לפי הנוהלי� מרחק בי� כלי אצירת האשפה לבי� מ .15

 .הרלוונטיי�

 .שילוט תקני בהתא� להוראות אג* ההנדסה ואדריכל הנו* .16
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  אישור/יעו//רשימת גורמי� לתכנו�

 .מער אשפה באחריות היוע/ הרלוונטי .17

 .אוורור באחריות היוע/ הרלוונטי .18

 .אינסטלציה סניטארית באחריות היוע/ הרלוונטי .19

 .ות היוע/ הרלוונטיחשמל באחרי .20

 .כיבוי אש באחריות היוע/ הרלוונטי/ גילוי אש / סידורי בטיחות  .21

 .נגישות באחריות היוע/ הרלוונטי .22

 .גישת רכב פינוי לחדר אצירת האשפה באחריות היוע/ הרלוונטי .23

 .אקוסטיקה באחריות היוע/ הרלוונטי .24

 .השפעה על הסביבה באחריות היוע/ הרלוונטי .25

 .יות היוע/ הרלוונטיהשתלבות בנו* באחר .26

 .באחריות היוע/ הרלוונטיטיפול בחומרי� מסוכני�  .27

  

  דוגמה

  


