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 יח"ד למבנה( 61-02)בנייה רוויה  ל הנחיות ומפרטים טכניים

 

 "עמדת אצירה צמודה" בבנייה רוויה   .א

הפרדת הפסולת הרטובה והיבשה בכל אחד ממבני הבנייה 

 נפרד בלתי כחלק אשפה אשר ייבנה הרוויה תיעשה בחדר

הקרקע. בנוסף לכך  בקומת או העמודים בקומת מהבניין,

מבננית" בה יאצרו זרמים  הפרדהתמוקם במגרש "עמדת 

 .2נוספים, כפי שיפורט בהמשך, בפרק ב.

 האשפה ימוקמו מיכלי האצירה כלהלן: בחדר  .1

: שני מכלים לאשפה רטובה )בצבע אשפה רטובה .1.1

, לא תפחת קיבולת 23ליטר. ככל שיעלה מספר הדירות בבניין על  063חום( בקיבולת 

ליטר במספר המשפחות. לדוגמא:  03המיכלים הנדרשת לאשפה רטובה, מכפולה של 

 ליטר.  773=  03 * 22משפחות, הקיבולת המינימלית תהיה   22עבור 

ליטר או שני  063אשפה יבשה )בצבע ירוק( בקיבולת : ששה מכלים לאשפה יבשה .1.2

, לא תפחת 23ליטר. ככל שיעלה מספר הדירות בבניין על  1,133מכלים כנ"ל בקיבולת 

ליטר במספר המשפחות.  113קיבולת המיכלים הנדרשת לאשפה יבשה, מכפולה של 

  ר.ליט 2,423=  113 * 22משפחות, הקיבולת המינימלית הינה  22לדוגמא: עבור 

ליטר לאצירה היומית של  3-7מגיש הבקשה ימסור לדייר בעת האיכלוס מיכל בנפח  .2

האורגנית. המיכל מיועד לעמידה ע"ג שולחן המטבח באופן חשוף ולכן נדרש מיכל  האשפה

 מעוצב ברמה נאותה. 

פינוי האשפה מדירת המגורים אל חדר האצירה יתבצע ע"י הדייר עצמו. מיכלים לאצירה  .0

 יהיו בעלי פתח יעודי להכנסת האשפה האורגנית. האורגניתהשבועית של האשפה 

 "עמדת האצירה הצמודה"   -הנחיות תכנון לחדר האשפה  .4

 .אשפה לאצירת הכלים להצבת ורק חדר אצירת האשפה יהיה חלק של המבנה וישמש .4.1

 חדר אצירת האשפה ימוקם בחלקו התחתון של הבניין, בקומת הקרקע או במרתף. .4.2

מ"ר, אולם בכל מקרה, מידות וצורת החדר  21גודלו המינימלי של חדר האשפה יהיה  .4.0

יבטיחו גישה נוחה של המשתמש לכל אחד מכלי אצירת האשפה ונתיבים נוחים לצורך 

 פינוי האשפה.

ס"מ ויאפשר הכנסה/הוצאת כלי אצירת  263 -יפחת מ גובה חדר אצירת האשפה לא .4.4

 האשפה, פתיחת המכסים וכל הדרוש לתפעול תקין.
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 חדר אצירת האשפה יתוכנן בהתאם לדרישות תקנות התכנון והבנייה. .4.3

 קירות החדר יהיו קירות מסיביים )בטון, בלוק שחור, איטונג וכד'(. .4.6

 אחיד בצבע יםחדר אצירת האשפה יחופו באריח הקירות הפנימיים של .4.7

 תקרת החדר תהיה תקרת בטון. .4.4

 :פתחים

 לרכב נוחה גישה לאפשר מנת על לרחוב הניתן ככל קרוב יהיה האשפה פתח חדר .4.4

 .הפינוי

 ורצוי ,שמעליו התקרה מקו פנימה אחד מטר של במרחק ייבנה האשפה חדר פתח .4.13

 .)באלה וכיוצא ,מרפסות ,חלונות( מגורים  דירת מתחת לפתחי שלא

 כניסה לחדר אצירת האשפה יאפשר הכנסה והוצאת של כלי אצירת האשפה.גובה  .4.11

רוחב כניסה לחדר אצירת האשפה יאפשר הכנסה/הוצאת כלי אצירת האשפה  .4.12

 ס"מ. 133 -האשפה ולא יפחת מ

 .האשפה חדר שיאפשרו איוורור פלדה רפפות עשויות תהיינה האשפה ביתן דלתות .4.10

 יותקן ,האשפה חדר בחלונות .במבנה האצירה כלי סוגי תותאמנה לשינוע הדלתות

 ופתחיו האשפה חדר חיים. חלונות בעלי כניסת למניעת ,חלד אל מתכת רפפות תריס

 פריקה מפלב"מ. זבובים ברשת יכוסו

 הגנה פינות ,גובהו ולכל הפתח צידי בשני יותקנו ,האשפה לחדר הכניסה בפתח .4.14

 אורך לכל והקירות העמודים על המיכלים מפגיעת הגנה להבטיח כמו כן יש .מברזל

 .הפינוי מסלול

 דלת כניסה לחדר אצירת האשפה: .4.64

 ידית עגולה בחוץ. .4.13.1

 מנעול עם לשונית מעוגלת לטריקה. .4.13.2

 מנעול לנעילה בעזרת מפתח מבחוץ בלבד. .4.13.0

 מעצור עליון עם טפסן מגנטי. .4.13.4

 בולם רעש הטריקה. .4.13.3

 אין להתקין חפצים כמו תיבות דואר מאחורי הדלת במצב פתוח. .4.13.6

 במידה ותבוצע דלת פנימית לחדר האשפה היא תהיה אטומה. .4.13.7

 חלון, במידה ויתוכנן, יהיה חלון רפפה + רשת זבובים פריקה מפלב"מ. .4.16

 אוורור

החלפות/שעה לפחות( כלפי גג הבניין,  6אוורור מכני באחריות המתכנן הרלוונטי ) .4.17

 מערכת בקרת איכות האויר תפעיל את המפוח. 

 : ניקוז מערכת

 אל מחוץ נזילות ברצפה שתמנע ושיפועים ניקוז מערכת תותקן האשפה חדרי בכל .4.14

 . האשפה לחדר
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רצפת החדר תוחלק בהליקופטר ועליה ציפוי אפוקסי או ציפוי עמיד אחר כולל  .4.14

כלפי נקז. ההחלקה תהיה באיכות גבוהה למניעת היקוות  2% - 1%שיפועים בשיעור 

 שלוליות.

תחובר למערכת  האצירה. התעלה כלי הוצאת פתח אורך לכל ניקוז תעלת להתקין יש .4.23

 פסולת לאיסוף לשליפה ניתן רשת סל יותקן תעלההבניין. ב של הכללית הביוב

 המוצבים האצירה כלי ולנשיאת למעבר המותאמת בשבכה התעלה תכוסה .מוצקה

 .השינוע רכב או/ו האשפה בחדר

 מים נקודת

 .1.3 "הבניין.   קוטר הברז של המים לרשת מים שיחובר  ברז יותקן האשפה בחדר .4.21

סמוך לברז תבנה אגנית מחוברת למערכת הביוב שתכלול מלכודת מוצקים 

 מפלב"מ.

 : חשמל ותאורה

 בחדר האשפה יותקן חיבור קיר כפול לצורכי שרות. .4.22

 תבוצע הכנה לחיבור קו טלפון. .4.20

 תבוצענה כל ההכנות הנדרשות למערכות אוורור וצינון האויר. .4.24

 המודלקת ע"י חיישן נוכחות. מים מוגנת תאורה תותקן הגישה ובמסלול בחדר .4.23

 אמצעי גילוי ו/או כיבוי אש וכד'. .4.26

 נתיבי תנועת כלי אצירת האשפה לפינוי ידני:

 נתיבי התנועה יהיו ישרים ללא עיקולים. .4.27

 ס"מ.  43לאורך נתיבי התנועה יותקנו על הקירות שומרי מרחק בגובה  .4.24

 הקירות זויות הגנה מפלב"מ. לאורך נתיבי התנועה יותקנו על פינות  .4.24

 השביל יהיה ישר וללא עיקולים או בלית ברירה עם רדיוס סיבוב נאות. .4.03

 מ' לפחות עם אבני גן מוגבהות בצדדים. 1.3השביל יהיה ברוחב  .4.01

 )ירידה מהחדר אל הרכב(. 1% -השביל יהיה עם שיפוע חיובי של כ .4.02

 בקצה השביל תהיה אבן שפה מונמכת. .4.00

 נאותה לאורך השביל. תתוכנן ותבוצע תאורה .4.04

 מ' לפחות. 0מרחק בין החדר לבין מתקני הגז יהיה  .4.03
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 שילוט

 על שלט להתקין יש  .4.06

 דלת בקרבת הקיר

 עם האשפה חדר

 הכיתוב "חדר

  אשפה". מידות

 60  לפחות    השלט

 .מ"ס X   - 60מ  "ס

. 

  



 

 ו ע ד ה   מ ק ו מ י ת   ל ת כ נ ו ן   ו ב נ י י ה   ק ר י י ת   ג ת

 

 

6 
 

 היתרי בניה והיתרי אכלוס .4

בנייה או היתר לאכלוס  להיתר בקשה לכל בנוגע ייושמו שלהלן והתנאים ההנחיות .3.1

(. טרם רכישת כלי אצירת האשפה יש לפנות למנהלת אגף שפ"ע לקבלת 4הבניין )טופס 

 אצירה לכלי מורשים יצרנים רשימת כלי אצירת האשפה המעודכנת ורשימת

העירייה. לא מין הנמנע שכלי אצירת האשפה יסופקו בחלקם ע"י  ידי על המאושרים

 העירייה.

 להיתר התכניות בגוף התברואה, ירשמו אגף המיוחדים, שיקבע תנאיםוה האישורים .3.2

 בתקנים שינויים ייתכנו זה בפרק האמור למרות  .הבניין וישמרו בתיק בנייה

 אגף של דעת חוות פי על אלו יהיו מיוחדים. שינויים במקרים להלן המפורטים

 רשימת גורמים לתכנון/יעוץ/אישור: .1

 הרלוונטי.מערך האשפה באחריות היועץ  .6.1

 אוורור באחריות היועץ הרלוונטי. .6.2

 אינסטלציה סניטארית באחריות היועץ הרלוונטי. .6.0

 חשמל באחריות היועץ הרלוונטי. .6.4

 סידורי בטיחות / גילוי אש / כיבוי אש באחריות היועץ הרלוונטי. .6.3

 נגישות באחריות היועץ הרלוונטי. .6.6

 טי.גישת רכב פינוי לחדר אצירת האשפה באחריות היועץ הרלוונ .6.7

 אקוסטיקה באחריות היועץ הרלוונטי. .6.4

 השפעה על הסביבה באחריות היועץ הרלוונטי. .6.4

 השתלבות בנוף באחריות היועץ הרלוונטי. .6.13

 הנחיות למגיש בקשה להיתר בנייה. .7

ליטר לאצירה היומית של  3-7מגיש הבקשה ימסור לדייר בעת האיכלוס מיכל בנפח  .7.1

האשפה האורגנית. המיכל מיועד לעמידה ע"ג שולחן המטבח באופן חשוף ולכן 

 נדרש מיכל מעוצב ברמה נאותה.  באישור הרשות המקומית. 

 תכנית הגשת הבקשה להיתר הבנייה תכלול: .7.2

 לחדר אצירת האשפה ושיפועי הדרך. גישה תכנית המגרש כולל תוואי  .7.2.1

 .האשפה ובחדר הגישה שביל לאורך סימון התאורה  .7.2.2
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 .1:133תכנית קומת טיפוסית בקנה מידה   .7.2.0

 .האשפה חדר ומיקום 1:133תכנית מפלס חדר האשפה בקנ"מ   .7.2.4

 .1:133חתכים בבניין בקנה מידה  2לפחות   .7.2.3

 .1:33תכניות חדרי אצירת האשפה בקנה מידה   .7.2.6

 .1:33חתכים בחדרי אצירת האשפה בקנה מידה   .7.2.7

 .1:233תכניות תנועת רכב איסוף האשפה מאושרות ע"י יועץ תנועה בקנה מידה    .7.2.4

 תכנית ההגשה תכלול טבלת כלי אצירת האשפה, כדוגמה שלהלן: .7.2.4

 האצירהכלי  האשפה זרם מס'
קיבולת 
 )בליטר(

 גוון חומר
 מיקום

 כמות

 חום פלסטיק 063 מיכל אשפה אורגנית 1
חדר 

 האשפה
2 

 ירוק פלסטיק 10133 מיכל אשפה יבשה 2
חדר 

 האשפה
4 

 

 2 ביתן בחצר כחול פלסטיק 700 מיכל נייר 3

 2 ביתן בחצר כתום פלסטיק 360 מיכל זכוכית 4

 2 ביתן בחצר תכלת פלסטיק 360 מיכל טיטולים 5

 2 ביתן בחצר הובצ מתכת 4,000 כלוב בקבוקי פלסטיק 6

 

לאצירת בקבוקי הפלסטיק ניתן להתקין בתוך המבנה בחדר אצירת האשפה או  כלוב .7.0

 מחוץ למבנה. אין להתקין את הכלוב בחזית המבנה באופן חשוף כלפי הרחוב.

 4 טופס  לקבלת תנאים .8

 ביתן בניית את להשלים נכס בעל ו/או קבלן ו/או היזם על 4 טופס קבלת לצורך .4.1

 בהתאם האצירה כלי את להציב וכן הבנייה היתר פי המסתור על או האשפה

 .לנדרש

טרם רכישת כלי אצירת האשפה יש לפנות למנהל מחלקת התברואה באגף השפ"ע  .4.2

לקבלת רשימת כלי אצירת האשפה המעודכנת. לא מין הנמנע שכלי אצירת האשפה 

 יסופקו בחלקם ע"י העירייה.

האשפה המאשר  יש לצרף לבקשת אישור לאיכלוס דו"ח בדיקת המתקן ע"י יועץ מערך .4.0

 השלמת המתקן.

 (.4פתרון לאצירה וסילוק קרטונים בתקופת האיכלוס )שנה ממועד קבלת טופס  .4.4
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 מבנניות הפרדהב. עמדות 

  יח"ד(: 61-02)מבננית" בבנייה רוויה  הפרדה"עמדת 

מבננית אשר  הפרדהשבתוך הבניין )חדר אשפה(, תבוצע עמדת  אצירהבנוסף לעמדת ה .1

תגדיל את יכולת הפרדת האשפה של הבניין. עיצוב העמדה 

יהיה זהה לזה שנדרש בבנייה צמודת הקרקע, אולם בשונה 

בתוך מאשר בשטח הבנייה צמודת הקרקע, עמדה זו תבנה 

, באזור החניה או השטח הפתוח במגרש תחום המגרש הפרטי

 החלקה.של הבניין )או קבוצת הבניינים( ולא תחרוג מגבול 

המבננית, והמכלים בהם תיאצר  הפרדההזרמים בעמדת ה .2

המבננית בבנייה  הפרדההאשפה, יהיו זהים לזרמים בעמדת ה

 צמודת הקרקע: 

  ליטר. 4,222 -יאספו בכלוב בנפח של כ –בקבוקי פלסטיק 

  ליטר בצבע כחול. 772במכל בנפח  ףייאס -נייר 

  ליטר בצבע כתום 312יאספו במכל בנפח  –טיטולים 

 ליטר בצבע סגול. 312במכל בנפח  ףזכוכית: תיאס 

 .סוללות: תיאספנה במתקן מיוחד לאיסוף סוללות שיוצמד לדופן הביתן 

 שתי עמדות מסוג זה תיבנינה על ידי יזם המבנים בתחום המגרש.  .0

שבכל חלקה תיבננה כל עמדה כאמור, תהיה משותפת לכל המבנים הבנויים בחלקה, כך  .4

בנוסף לחדרי האשפה בכל אחד מהמבנים. כל עמדה כזו תשרת בין  שתי עמדות חיצוניות

 יח"ד )בנין וחצי עד שניים(.  43ל  03
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 יח"ד(: 61-02המבננית" בבנייה הרוויה ) הפרדההנחיות לתכנון "עמדת ה .3

 לכל חלקה.העמדות תיבנינה בתחום החניה או השטח הפתוח במגרש. שתי עמדות  .3.1

 המרחק בין העמדות יהיה גדול ככל הניתן כדי להבטיח גישה נוחה לכל דייר בחלקה.  .3.2

 "פתח" העמדה יופנה כלפי המגרש ולא כלפי הרחוב והמכלים לא ייצפו מהרחוב. .3.0

המקומיות יתוכנן מקום עצירה לרכב. מקום זה יהיה אסור  הפרדהמול עמדות ה .3.4

 מש את לרכב איסוף האשפה.לחניה. המקום יסומן באופן מיוחד ויש

 מ'.4.23/2.13המידות הפנימיות של כל עמדה יהיו  .3.3

. קירות העמדה ייבנו מפח מחורר מגולוון 133כל עמדה תהיה מוקפת בקירות בגובה  .3.6

(. לחילופין ניתן לבנות את העמדה בבנייה מסיבית RAL 6314וצבוע בצבע תפוח )

 בציפוי אבן מסותתת כלפי פנים וכלפי חוץ.

 כלפי חוץ. 2% - 1%ה  תהיה מוחלקת בהחלקת הליקופטר בשיפוע הרצפ .3.7

 בשולי העמדה ימוקם ברז דלי. .3.4

לעמדה יהיה פנס תאורה שיופעל  .3.4

 בהדלקה ע"י חיישן נוכחות.

 1.33רוחב פתח העמדה לא יפחת מ  .3.13

מ'. בפתח תותקנה שתי דלתות מפח 

מחורר, צבוע בצבע שיבחר על ידי 

האדריכל. הדלתות תפתחנה כלפי 

 חוץ ותכלולנה בולם לרעש הטריקה.

מרחק בין העמדה לבין מתקני גז  .3.11

 מ' לפחות. 0כלשהם יהיה 

 שילוט תקני יעוצב וייקבע בכפוף להוראות אגף ההנדסה ואדריכל הנוף. .3.12

 לכל עמדה תתווסף תיבה לאיסוף סוללות ואשפתון לשקיות נייר. .3.10

 

 

 מכלי איסוף לקרטון 

לי איסוף לקרטון ליד עמדות אלה או בסמוך במועד התחלת אכלוס המגרש, יוצבו מכ .3.14

 אליהן. מכלים אלה יועברו ממתחם למתחם לפי הצורך. 

לאחר העברת מיכל איסוף הקרטון, ישמש השטח  .3.13

 שיתפנה לאיסוף גזם.
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 היתרי בניה והיתרי אכלוס .6

בנייה או היתר לאכלוס  להיתר בקשה לכל בנוגע ייושמו שלהלן והתנאים ההנחיות .1.1

(. טרם רכישת כלי אצירת האשפה יש לפנות למנהלת אגף שפ"ע לקבלת 4)טופס הבניין 

 המאושרים אצירה לכלי מורשים יצרנים רשימת כלי אצירת האשפה המעודכנת ורשימת

 העירייה. לא מין הנמנע שכלי אצירת האשפה יסופקו בחלקם ע"י העירייה. ידי על

 להיתר התכניות בגוף ירשמו התברואה, אגף המיוחדים, שיקבע והתנאים האישורים .1.2

 בתקנים שינויים ייתכנו זה בפרק האמור למרות  .הבניין וישמרו בתיק בנייה

 אגף של דעת חוות פי על אלו יהיו מיוחדים. שינויים במקרים להלן המפורטים

 הנחיות למגיש בקשה להיתר בנייה. .0

החלות על הגשת חדר אשפה בבנייה רוויה יחולו גם על בניית עמדות  ההוראותכל  .2.1

 המבנניות.  הפרדהה

תכנית ההגשה תכלול טבלת כלי אצירת האשפה, הן בחדר האשפה והן בעמדת  .2.2

 המבננית )ביתן האשפה( כפי שמראה דוגמה שלהלן: הפרדהה

 האצירהכלי  האשפה זרם מס'
קיבולת 
 )בליטר(

 גוון חומר
 מיקום

 כמות

 חום פלסטיק 063 מיכל אשפה אורגנית 1
חדר 

 האשפה
2 

 ירוק פלסטיק 10133 מיכל אשפה יבשה 2
חדר 

 האשפה
4 

 

 2 ביתן בחצר כחול פלסטיק 770 מיכל נייר 3

 2 ביתן בחצר כתום פלסטיק 360 מיכל זכוכית 4

 2 ביתן בחצר תכלת פלסטיק 360 מיכל טיטולים 5

 2 ביתן בחצר הובצ מתכת 4,000 כלוב בקבוקי פלסטיק 6

 2 ביתן בחצר אפור מתכת 0 תיבה סוללות 7

 

הערה: כלוב לאצירת בקבוקי הפלסטיק ניתן להתקין בתוך המבנה בחדר אצירת  .2.0

האשפה או מחוץ למבנה. אין להתקין את הכלוב בחזית המבנה באופן חשוף כלפי 

 הרחוב.

 4 טופס  לקבלת תנאים .3

 ביתן בניית את להשלים נכס בעל ו/או קבלן ו/או היזם על 4 טופס קבלת לצורך .4.3

 .לנדרש בהתאם האצירה כלי את להציב וכן הבנייה היתר פי העמדה, על או האשפה
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יש לצרף לבקשת "אישור לאכלוס" דו"ח בדיקת המתקן ע"י יועץ מערך האשפה  .4.6

 המאשר השלמת המתקן.

האיכלוס )שנה כמו כן יש להציג פתרון והתחייבות לאצירה וסילוק קרטונים בתקופת  .4.7

 (.4ממועד קבלת טופס 

 


