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  אשפה עמדות לתכנון הנחיות  
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 נחיות ומפרטים טכנייםה
האשפה בעמדת אצירה הצמודה למבנה צמוד קרקע תיאצר בשני זרמים )זרם רטוב וזרם יבש(,  .1

 כלהלן:במכלי אצירה 
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 -גלגלים, מידות המכל כ 2ליטר על  141: מיכל פלסטי בגוון חום עם קיבולת אשפה רטובה .1.1

 עם פתח ייעודי להכנסת האשפה. 111 -וגובהו כ 01*01

 01*01 -גלגלים, המידות כ 2ליטר על  241ירוק עם קיבולת : מיכל פלסטי בגוון אשפה יבשה .1.2

 .111 -גובה כ

נישות בתוך מסתור ייעודי )נישה( אשר תתוכנן בתוך גבולות המגרש הפרטי. המכלים ימוקמו  .2

בגדר הפונה לרחוב. מבנה הנישות יהיה כמתואר בתכנית העיצוב האדריכלית  הייעודיות אלה תיבנינ

להלן לקוחות מתוך ההנחיות לעיצוב האדריכלי, המהוות חלק למתחם, כלהלן )הסקיצות 

 מהתכנית(:

  :במגרש לבית בודד 

 

 

 

 

 

 

 :במגרש לבית דו משפחתי 

 

 

 

 

 

 

 

 :במגרש לבית תלת משפחתי 
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 הנחיות לתכנון גומחת מסתור אצירת האשפה לבתים צמודי הקרקע. .3

 להיתר למגרש.תכנון ובניית גומחת המסתור הינה באחריות מגיש הבקשה  .3.1

 ס"מ.  01רוחב הגומחות נטו לא יפחת מ  .3.2

 ס"מ. 01עומק השוחה המיועדת לאשפה האורגנית, לא יפחת מ   .3.3

 ס"מ.  01עומק השוחה המיועדת לאשפה היבשה, לא יפחת מ  .3.4

 

ס"מ  0בכל מקרה לא יפחתו מידות המסתור ממידות המכל המרביות, בתוספת שוליים של  .3.0

 בכל כיוון.

 ס"מ לכיוון הרחוב.  121 -תאם לעיצוב הגדר, אך לא יפחת מגובה המסתור יו .3.0

ס"מ( כדי לאפשר השלכה נוחה  111 -לכיוון הבית יכול גובה המסתור להיות נמוך יותר )כ  .3.0

 של אשפה.

 פני הקירות הפנימיים של הגומחה יהיו ישרים וחלקים )חיפוי או צבע דוחה מים(. .3.0

 .RAL 1110ע בצבע למסתור תותקן דלת מפח מחורר, מגולוון וצבו .3.0

 כלפי חוץ. 1%רצפת הגומחה  תהיה מבטון חלק עם שיפוע  .3.11

 סמוך למסתור תותקן נקודת מים. .3.11

 מכלי האצירה ירכשו מחברות בארץ בעלות תקן ישראלי. .3.12
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 היתרי בניה והיתרי אכלוס .4

בנייה או היתר לאכלוס הבניין  להיתר בקשה לכל בנוגע ייושמו שלהלן והתנאים ההנחיות .4.1

(. טרם רכישת כלי אצירת האשפה יש לפנות למנהל אגף לאיכות הסביבה לקבלת 4)טופס 

 על המאושרים אצירה לכלי מורשים יצרנים רשימת כלי אצירת האשפה המעודכנת ורשימת

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

 בנייה להיתר התכניות בגוף התברואה, ירשמו אגף המיוחדים, שיקבע והתנאים האישורים .4.2

 להלן המפורטים בתקנים שינויים ייתכנו זה בפרק האמור למרות  .הבניין וישמרו בתיק

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

 הנחיות למגיש בקשה להיתר בנייה. .5

 .מי מטעמו מהנדס העיר או ובאישור התברואה .0.1

 . 1:111ואת תכנית המגרש בקנ"מ  1:01מגיש הבקשה יגיש את תכניות הדירות בקנ"מ  .0.2

 בתכניות הדירה יש לסמן את המקום המיועד לאצירה יומית של האשפה המופרדת. .0.3

 בתכנית המגרש יש לסמן את מתקן האצירה ואת כלי האצירה שבתוכו. .0.4

 מוש, כלהלן.כמו כן  יש לצרף רשימה ותיאור של כלי האצירה בהם יעשה שי .0.0

 רשימת כלי אצירת האשפה

 כמות גוון חומר קיבולת  אצירההכלי  האשפהזרם  מס'

 1 חום פלסטיק ליטר 141 מיכל אשפה אורגנית 1

 1 ירוק פלסטיק ליטר 241 מיכל אשפה יבשה 2

 

 

 

 

הצבת כלי אצירה תיעשה בתאום עם מנהל האגף לאיכות הסביבה. יש להתייעץ עם מנהל  .0.0

 לאיכות הסביבה בכל הנוגע לסוג וכמות כלי האצירה הנדרשים.האגף 

 

 

 

 

http://www.zaitman.com/page_13233
http://www.dolav.co.il/data/products/environmental-products/waste-containers/עגלת-אשפה-כוכב-360-ליטר/
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 הגשת בקשת אישור האיכלוס .6

, על הקבלן להשלים את כל הדרישות שפורטו לעיל. כולל פינוי כל פסולת 4לצורך קבלת טופס  .0.1

בניה ועודפי אדמה משטחי הבניה, כולל הצגת תעודות משלוח/קבלה פסולת עפר/בניה לאתר 

 מוסדר.

לרכישת כלי האצירה מחברות מוכרות, בעלות תקן ישראלי ותקני הרשות.  אחראיכס בעל הנ .0.2

 יש להציג אישור/העתק רכישת כלי האצירה.

(, יצורף דו"ח בדיקת המתקן ע"י מנהל אגף איכות הסביבה 4לבקשת אישור האיכלוס )טופס  .0.3

 או מי שהוסמך על ידו המאשר השלמת המתקן כנדרש.

יצורף מכתב מגיש הבקשה בעניין התחייבות לאחריות על תחזוקת לבקשת אישור האיכלוס  .0.4

 כלי אצירת האשפה.

 

 

 סיכום

הפרדה במקור של אשפה הינה צו השעה בכל רשות מקומית מסיבות כלכליות, סביבתיות וחברתיות. 

התכנית שהותוותה בנייר זה מציגה שיטה יעילה וחסכונית המשתלבת בשכונה כחלק אינטגרטיבי. טמון 

פוטנציאל לעידוד חיי קהילה, סביבה טובה ונקיה יותר ואף פוטנציאל כלכלי שיבוא לידי מימוש בה 

בהפיכת מטרד הזבל למשאב על ידי ניצול חומרי הגלם שיופקו מהפסולת, למחזור, שדרוג ושימוש 

 מחדש.

 


