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כחלק מתהליך השיבה לחבלי מולדת, רואה מועצה אזורית מטה בנימין 
חשיבות גדולה בקידום ופיתוח הבנייה בחבל בנימין.

מתוך מטרה לתאום ציפיות ולפשט את התהליכים בין היזמים, ישובים, 
(מתכנני בנייה ותשתיות) והמועצה גובש לאחרונה מפרט טכני מיוחד 
המיועד לפרט את התנאים אותם יש להשלים ולתכנן כתנאי לאישור 

והעברת התשתיות לרשות המועצה.

שילוב יעיל של דרישות המפרט הטכני במערכות התשתיות הקיימות 
והחדשות בישובים כגון: אשפה, תאורת רחובות, מים וביוב, כבישים, 

מדרכות ושצפ"ים יבטיחו תהליך יזום תכנון וביצוע הפרוייקט על מנת 
שיהא יעיל ואיכותי יותר וכן יצרו תהליך שבו המערכות  ימסרו 

לאחזקת המועצה ברמת גימור ובאיכות הגבוהים  ביותר לרווחת תושבי 
בנימין. 

מודגש כי למועצה שמורה הזכות לעדכן את המפרט מעת לעת ולהוסיף 
הנחיות בזמן התכנון בהתאם לשינויים בחוק ובהתאם לדרישות המועצה.

אנו מצפים  שהליך זה יגביר ויסייע לבניה בישובים ולהעלאת רמת 
התשתיות.

בברכת עבודה משותפת ובבנין הארץ!

בכבוד רב,  

ישראל גנץ  
ראש המועצה  
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מבוא - מחלקת יזמים

 

 

 

 
 

מחלקת יזמים מהווה את הגוף המלווה את היזם בכל הפעולות הנדרשות 

 מדרישות מחלקות המועצה השונות.

 

המחלקה מלווה את כל תהליך התכנון וביצוע התשתיות משלב התכנון ועד 

השכונה ומהווה את הזרוע למתן מידע תכנוני ליזם ,  לשלב מסירה סופית של

כמתאמת ציפיות בין הגורמים המבצעים בשטח לבין מחלקות המועצה 

 וכמסייעת ליזם בקידום התוכניות עד לאישורם הסופי אצל מחלקות המועצה.

 
המחלקה גיבשה והקימה אתר אינטרנט נגיש ליזמים ובו נהלים והנחיות 

יעים באופן משמעותי בהכרת התהליכים התכנוניים שונות אשר מקילים ומסי

 הנדרשים במועצה.

 
כמו כן, כל יזם המבקש להקים שכונה בתחום המועצה יידרש לחתום על 

 הסכם לעבודות פיתוח ותשתיות. 
 

 אנו כאן ובשבילכם!!!
 

 בתקווה לשיתוף פעולה פורה!
 

 
 
 

 רחל בלקר אריאל ברייס 
 רכזת יזמים ובקרה מנהל מחלקת יזמים 
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הנחיות כלליות לתכנון
היזם יידרש לתכנן על חשבונו הבינוי, הכבישים, הפיתוח והתשתיות אצל מתכננים . 1

מורשים למקצועות המפורטים כדלקמן:

מתכנן כבישים ותנועה. ❏

מתכנן מים וביוב. ❏

מתכנן תאורה, תקשורת טל"כ וחשמל כולל חדרי שנאים. ❏

מתכנן תיאום מערכות. ❏

מתכנן פיתוח – לתכנון מדרכות, קירות תומכים, מסלעות, גינון, השקיה, פיתוח ❏

שצ"פים ומעברים ציבוריים, חזיתות רחובות ובכלל זאת גומחות לחיבור  ❏
תשתיות, שיטת איסוף אשפה – הכל ע"פ דרישת הישוב והרשות המקומית

יועץ קרקע וגיאולוג במידת הצורך. ❏

מתכנן קונסטרוקציה לקירות תומכים או תימוכים אחרים ולכל אלמנטים   ❏
קונסטרוקטיבים בפיתוח.

יועץ נגישות. ❏

יועץ בטיחות. ❏

מודד מוסמך. ❏

כל מתכנן או יועץ אחר כפי שיידרש ע"י הרשויות למיניהן או הישוב או/ו  ❏
מנהל מחלקת יזמים.

אדריכל ומתכננים נדרשים להכנת נספח בינוי, נספחים אחרים לפי דרישת  ❏
הרשויות.

אדריכל ויועצים נדרשים לתכנון היח"ד ובממשקים עם הפיתוח הציבורי. ❏

התכנון ייערך על פי הנחיות לעבודות התכנון של משרד הבינוי והשיכון – מנהל . 2
תכנון והנדסה על כל פרקיו הרלוונטיים וכן עפ"י תקנים ישראלים והנחיות הל"ת.

היזם חייב לקבל אישור לתכנון מהמועצה האזורית מטה בנימין על מחלקותיה . 3
השונות, ממהנדס הרשות מהישוב וממנהל מחלקת יזמים.

היזם חייב לתכנן בהתייחס לתוכנית אב של הישוב, בהתייחס לת.ב.ע., במידה . 4
וקיימת סתירה ו/או אי התאמה תוחלט העדיפות ע"י המועצה.

היזם יאשר את צוות המתכננים המוצע אצל מנהל מחלקת יזמים.. 5

במגרשים המיועדים לפיתוח בתחום התוכנית, ישמרו ככל הניתן קווי המתאר . 6
הקיימים של השטח, תוך הקפדה על מזעור עודפי עפר.

לפני תחילת עבודת עפר תוגש תוכנית עבודות עפר. התוכניות תכלול פירוט . 7
שלביות ביצוע, טיפול בעודפי עפר ונקיטת אמצעים למניעת מפגעי אבק לרבות 

הרטבת צירי תנועת כלי עבודה וקירוי פעולות יוצרת אבק.

אתרי התארגנות לביצוע עבודות הפיתוח והבינוי לא יחרגו מתחום התוכנית . 8
וימוקמו באתרים המיועדים לבינוי, ללא פגיעה באתרים שאינם מיועדים לפיתוח 
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בכל שלב, לפי שלבי הביצוע של התוכנית.

לפני תחילת עבודות עפר יבוצע חישוף של 30 ס"מ עליונים של הקרקע בשטח . 9
העבודה. הקרקע החפורה תיאסף לצורך שימורה לשימוש חוזר כאדמה גננית.

תחום השטח המפותח בכל שלב משלבי הביצוע בתוכנית, לא יותרו שטחים . 10
שבוצעו בהם עבודות עפר ללא שיקום של השטח, בנוי או גינון.

סלע מקומי שייחצב במסגרת עבודות העפר, ייגרס ו/או ישמש למילוי או לבניית . 11
קירות תמך.

היזם יידרש לגדר את כל שטח העבודה בגדר איסכורית בגובה 2.0 מ' ולתחזקה . 12
במהלך ביצוע הפרויקט.

היזם יידרש להכין ולאשר תוכנית הסדרי תנועה להובלת ציוד עודפי עפר וגישה . 13
לאתר ובמיוחד במתחמי בינוי הסמוכים לאזורים מאוכלסים.

היזם ידרש לאשר את התוכניות במחלקות הרשות כתנאי לקבלת היתר לפיתוח . 14
ותשתיות השכונה:1 

אישור וועדת תמרור לכבישים ותנועה/אשור קמ"ט התחבורה. ❏

אישור מחלקת תשתיות למים וביוב. ❏

אישור מחלקת חשמל לתאורה, תקשורת טל"כ וחשמל כולל חדרי שנאים. ❏

מתכנן תיאום מערכות. ❏

אישור מחלקת יזמים לפיתוח – לתכנון מדרכות, קירות תומכים, מסלעות,  ❏
גינון, השקיה, פיתוח, שצ"פים ומעברים ציבוריים, חזיתות רחובות ובכלל זאת 

גומחות לחיבור תשתיות.

אישור מחלקת אשפה לשיטת איסוף אשפה – הכל ע"פ דרישת הרשות. ❏

דו"ח קרקע וגיאולוג. ❏

אישור קונסטרוקציה לקירות תומכים או תימוכים אחרים ולכל אלמנטים  ❏
קונסטרוקטיביים בפיתוח.

אישור נגישות. ❏

אישור בטיחות. ❏

מודד מוסמך. ❏

רשימת גורמים מאשרים במועצה - ראה נספחים עמוד עמוד 82  1
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

הנחיות להגשת תכנית להיתר בנייה
תנאי ראשוני לפתיחת תיק במחלקת הרישוי הינו הגשת תוכנית כדלקמן:

הקפד למלא את כל הפרטים. (כתובת דאר אלקטרוני, חתימות: מגיש, עורך, ועד

ישוב, מהנדס, בעל הזכות, תאריכים ועוד). רוחב נייר ההגשה יהיה 45 ס״מ.

תרשים.מגרש:

תרשים המגרש יוגש בק.מ. 1:250 + דיסק DWG משורטט על רקע מפת מדידה ערוכה

ע”י מודד מוסמך ומעודכנת עד חצי שנה מיום ההגשה.

תרשים סביבה בתוך תרשים המגרש יוגש בק.מ. 1:2,500 .

בתרשים יש לציין מספרי מגרשים, קורדינטות, שמות הרחובות (במקרה ויש) וכן

עצמים נוספים הקיימים בשטח. (קוי טלפון, ברזי כיבוי אש וכד’)

הקפד לצבוע/סמן:

בקו מקווקו שחור - קווי בניין ומרחקים לקו מגרש.

צבע כחול – תכנית פיתוח

צבע אדום - גבול מגרש.

גובה מפלס הכניסה של המבנה הקיים 0,0

רוזטה על הכביש ורוחב זכות הדרך.

אלמנטים קימים בשטח, כגון:קווי טלפון, קווי ביוב, גדרות, קו מים, שעון מים, תאי

ביקורת, בריכות ביוב וכד.
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

חישוב.שטחים:

בק.מ. 1:100, שרטוט סכמה של כל קומה וחישוב שטחים מפורט. כל שטח מקורה

יחשב כחלק משטחי הבניה.

שטח לא מקורה (פרגולות, מרפסות וכד’) יש לציין בעמודת ״שטחים לא מקורים״.

תכנית פיתוח:

בק.מ. 1:100, יש לשרטט קו חיצוני בלבד (קונטור) של המבנה על רקע מפה מצבית.

יש לסמן מפלסי קירות תומכים, גדרות ומדרכות, מערכת מים ביוב וניקוז, חניות

רכבים, מיקום פח אשפה, פילר חשמל ופילר מים וכל פרט נוסף הקשור לקרקע. יש

להתייחס למפלסים של המגרשים הסמוכים. יש להקפיד לצבוע :

צבע אפור- קירות תמך קיימים.

צבע כחול- קירות תמך מוצעים.

תכנית:

בק.מ. 1:100, תכנית כל קומה עם סימון קווי המגרש וקווי הבניין ומידות לקוי בנין.

יש לציין את כל המידות הדרושות (מידות חיצוניות ופנימיות), מפלסי הקומות, סימון

חתכים, חץ צפון, קונטור הקומה שמעל, ויעוד החללים.

יש להגיש תוכנית קומות וחתכים צבועים על פי המקרא הנ”ל:

אדום- בלוקים.

כחול - בטון.

אפור - בית קיים לפי היתר.

צהוב - להריסה.

תכנית.הגג:

בק.מ. 1:100, מבט על הגג עם סימון קווי המגרש וקווי הבניין.

יש לסמן מפלסים, מידות, קונטור הקומה שמתחת (בקו מקווקו), אחוזי שיפוע, כיוון

ניקוז, קולטים ודוד שמש, מסתור דודי שמש, פתחי אויר, מעקה, אנטנות וכל דבר

אחר אשר נמצא על הגג.

חתכים:

בק.מ. 1:100, שרטוט חתכים לאורך ולרוחב המבנה. חתך אחד חייב להיות דרך

המדרגות וחתך שני חייב להיות דרך ממ״ד. יש לציין גבולות המגרש, גובה כל פרטי

הבניין )רצפות, גגות, פתחים וכו’ ביחס לגובה +0.00(.

יש לציין ולסמן קו קרקע טבעית גם מעבר לגבולות המגרש, קו קרקע סופית

ומפלסה, קירות תומכים, גדרות ומסלעות.
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

צביעת חתכים בהתאם למובא בתוכנית קומות.

חזיתות:

בק.מ. 1:100 , שרטוט כל אחת מהחזיתות.

יש לציין ולסמן קו קרקע טבעית גם מעבר לגבולות המגרש, וקו קרקע סופית. יש

לכלול חתך לאורך החניה כולל מפלס הכביש.

יש לציין גובה של כל פרטי הבניין ביחס לגובה +0.00 .

יש לציין מפלסים לגדרות, קירות תומכים ומסלעות, חומר גמר חיצוני למבנה וגבולות

מגרש.

צביעת חתכים (פיתוח) בהתאם למובא בתוכנית קומות.

בבית דו משפחתי יש לבצע תיאום אדריכלי בין החזיתות.

גדרות:

בק.מ. 1:100 , לשרטט פריסת גדרות לכל החזיתות.

בק.מ. 1:20 , לשרטט חתך טיפוסי (פרט גדר) הכולל פירוט חומרי הגדרות.

תוכנית.סניטארית:

בק.מ 1:100 חתך דרך ביוב עד ההתחברות לקו מרכזי.

בק.מ. 1:20 פרט חיבור מים וביוב.

תוכנית זו מחויבת בהנחיות מח’ תשתיות זורמות ובאישורה.

תוכנית.ממ״ד:

תוכנית אדריכלית בק.מ. 1:50 ע”פ הנחיות הג”א הכולל חתכים וצבע כמפורט בסעיף

תוכנית קומות.

נספח סניטרי להיתר בניה לכל יח”ד

הנספח הסניטרי יוגש כחלק מהגרמושקה (אקורדיון) או כנספח סניטרי לתכניות

הבניה הכללית. בנספח הסניטרי יש לציין שם ופרטי המתכנן, שם מגיש הבקשה

ומספר המגרש.

מפה מצבית

❏ מפה מצבית תהיה בקנה מידה 1:250
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

❏ במידה וקיים, יש להכין את המפה המצבית גם על סמך תכניות as-made ותוכנית

תיאום מערכות.

❏ המפה תהיה ערוכה ע”י מודד מוסמך ובתוקף.

❏ המפה תכלול לפחות 2 מגרשים מימין ומשמאל למגרש הנדון.

❏ במפה יש לציין:

מערכת.מים.פרטית.הכוללת

❏ מיקום קו המים

❏ קוטר קו המים

❏ מיקום הכנה לחיבור מגרש (במידה וקיים)

❏ מיקום הידרנטים (ברזי כיבוי אש) ואביזרים (במידה וקיים)

מערכת.ביוב.פרטית.הכוללת

❏ מיקום קו הביוב

❏ מיקום הכנה לחיבור מגרש (במידה וקיים)

❏ מיקום תאי ביקורת בתנוחה ובחתך, כולל:

I.L. נתוני תחתית קו ❏

T.L. נתוני רום תא ביוב ❏

H. גובה בין תחתית תא לרום תא ❏

❏ קוטר תא הביוב

❏ במידה וקו הביוב המוצע עובר במגרש שכן, יש להמציא מכתב הסכמת שכנים

לעניין מעבר הביוב במגרש השכן.

תכניות.פיתוח.מגרש.חדש.וישן:

❏ תכנית הפיתוח תהיה בקנה מידה 1:100 .

❏ בתכנית פיתוח למגרש ישן (תוספת בניה). יש לציין מצב קיים ומצב חדש

בהדגשים שונים.

❏ בכל תכנית פיתוח יש לתכנן ולבצע תא ביקורת פרטית אחרונה במרחק 1-1.5 מ’

מגבול המגרש ובעומק סופי התואם לעומק תא הביקורת הציבורית.

❏ במקרה שקו הביוב הציבורי עובר בתוך מגרש יש לתכנן ולבצע תא ביקורת

פרטית במרחק 1-1.5 מ’ מקו תא הביקורת הציבורית ובעומק סופי מתאים לתא

ביקורת ציבורית.

בתכנית.פיתוח.יש.לציין:

מערכת מים ציבורית\תעשיה הכוללת:
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

❏ סכמת מים לבנין

❏ תכנית קו מים מהבנין עד למד מים

❏ מיקום מד מים בתוך גומחה )פילר(

❏ מיקום מד מים בתוך פילר

❏ פרט חיבור מד המים לקו ציבורי

מערכת ביוב ציבורית\תעשיה הכוללת:

❏ סכימת ביוב וקבועות לבנין

❏ תכנית ביוב מהבנין לתא ביוב ציבורי

H.I.L. T.L. סימון תאי ביקורת לזיהוי נתונים טכניים לתאי ביקורת ❏

❏ פרט חיבור מתא ביקורת פרטית לתא ביקורת ציבורית

❏ תכנית חתכים המציינת: H.I.L. T.L וקוטר תא הביוב 
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

פרק כבישים ותמרור
הנחיות כלליות לתכנון וביצוע כבישים 2

היזם יתכנן כבישים ע"פ סטנדרטים עכשוויים וע"פ הנחיות מהנדס מועצה אזורית . 1
מטה בנימין וקמ"ט תחבורה במנהל האזרחי בהתאם.

במתחם יתוכננו מס' חניות לכל יח"ד במגרש בנוסף לחניה לאורחים מחוץ . 2
למגרש הכל ע"פ החלטת מהנדס מועצה אזורית מטה בנימין ולפי תקן החניה.

יתוכננו חניות למגרשים הקיימים בשטחים הציבוריים ע"פ הנחיות מהנדס מועצה . 3
אזורית מטה בנימין.

התכנון והביצוע כוללים שינויים בכבישים הקיימים הכל לפי אישור מהנדס . 4
הרשות.

תכנון הכבישים והשבילים )בשטח הצבוע בת.ב.ע באדום ובירוק( יהא ע"פ נוהלי . 5
התכנון של משהב"ש וע"פ דרישות מועצה אזורית מטה בנימין.

מדרכות ושבילים יתוכננו ויבוצעו מאבנים משתלבות מלבניות ובמבנה כביש אשר . 6
יקבע ע"פ יועץ הקרקע.

אופן הנחת האבנים המשתלבות יהיה בהתאם לדוגמא שתסוכם מראש עם . 7
הרשות.

הכבישים השבילים והמדרכות יתוכננו מ- 2 שכבות אספלט כמפורט להלן או . 8
אבנים משתלבות.

יתוכננו תמרורים לשלבי הביצוע השונים של הפרויקט ובשלב האכלוס בהתאם.. 9

פרט פס האטה - ראה נספחים עמוד עמוד 83   2
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

תוכנית תמרור סופית ותוכנית הסדרי תנועה בזמן הביצוע ושלביות הביצוע . 10
תאושר בוועדת תמרור של מועצה אזורית מטה בנימין.

על היזם לתאם עם המועצה מיקום עודפי עפר.. 11

עבודות עפר כוללות חפירה ו/או חציבה ומילוי ע"פ הנחיות פרק 51 במפרט . 12
הכללי.

מצעים יבוצעו ע"ג שתית/צורת דרך בכל מקום אשר יידרש ע"פ תוכנית. המצעים . 13
יהיו סוג א' בעובי המתאים להנחיות מתכנן הכבישים ויועץ הקרקע.

ריסוס באמולסיה ביטומנית – אמולסיה יסוד על המצעים ואמולסיה מאחה על . 14
שכבת האספלט ע"פ הנחיות מתכנן הכבישים ופרק 51 במפרט הכללי.

אספלט – יתוכנן ויבוצע בהתאם לפרק 51 במפרט הכללי, האספלט יבוצע בשתי . 15
 שכבות :

6 ס"מ + 4 ס"מ השלמת השכבה השנייה תהיה בגמר עבודות הפיתוח והבניה 
 באזור הנסלל.

 גובה אבני שפה בזמן שלביות הביצוע יתאים לגובה הסופי של האספלט.
לפני ביצוע שכבת אספלט שניה יבוצע קרצוף על שכבת האספלט הראשונה.

ממשקי התחברות בין מיסעה קיימת למיסעה חדשה תהיה בהתאם לפרק 51 . 16
במפרט הכללי.

פתח לעצים יתוכננו במדרכות ויכללו אבן מיוחדת לערוגות לעצים, הפתחים . 17
יתוכננו מקצה אבן השפה ויותירו רוחב מדרכה מקצה הערוגה ברוחב של 130 

 ס"מ לפחות.
במידה ולא מתאפשר רוחב של 130 ס"מ יבוצעו סריגי פלדה על הערוגה אשר 

יאפשרו מדרך לעגלות ולנכים.

כל המדרכות יונגשו לנכים ולעיוורים ויכללו אבנים טקטאליות מיוחדות.. 18

באזורי כניסה לחניות יתוכננו אבני שפה שיפועית – אבן עליה לרכב – גובה . 19
פאזה תתוכנן מעל גובה פני אספלט/משתלבות סופיים.

בכל הכבישים יתוכננו מפרצים ומיקומים לתחנות הסעה / אוטובוסים.. 20

באזורים המיועדים למבני ציבור יתוכננו ויבוצעו חניות ומפרצים לאוטובוסים לפי . 21
הנחיות ואישור מהנדס המועצה.

פסי האטה יתוכננו ויבוצעו בכל הכבישים ויקבלו אישור טרם ביצועם בוועדת . 22
תמרור במועצה כחלק מתכנית תמרור.

אבן שפה מונמכת למעברי חציה בהתאם לתקן נגישות.. 23

יש לתכנן בכל רחוב מפרץ אוטובוס ולבצע סככת המתנה לנוסעים.. 24

בכל מעברי תשתיות בכבישים תבוצע יציקת CLSM בעובי 60 ס"מ לפחות.. 25

דרישות לוועדת תמרור – תוכנית תנועה + מכתב נלווה המפרט את מהות . 26
 DWG הפרויקט לאחר בדיקה ראשונית יש להגיש סט של 3 תוכניות + קובץ

.GIS מעוגן למערכת

בסיום העבודות יגיש הקבלן תוכנית עדות as-made כולל קבצים, התוכנית . 27
תכלולסימון כבישים חניות וכל הנדרש לטובת מערכת gis של המועצה האזורית 
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

מטה בנימין והישוב.

הנחיות לתכנון וביצוע ניקוז בכבישים

היזם יתכנן ניקוז בכבישים ע"י מתכנן הכבישים ע"פ סטנדרטים עכשוויים וע"פ . 1
הנחיות של מהנדס מועצה אזורית מטה בנימין.

אלמנטי הניקוז המתוכננים יהיו טרומיים בעלי תקן ישראלי ויישאו מספר ולוגו . 2
מוטבע של מועצה אזורית מטה בנימין.

תאי הביקורת המתוכננים יכללו שלבי טיפוס מיצקת פלדה.. 3

מכסי הניקוז יתוכננו ויבוצעו מפלדה בקוטר 60 ס"מ לעומס של משאיות.. 4

תאי קליטת מי גשם יצוידו בפתחי כניסה בהם יותקנו רשתות מברזל יצקת כבדה . 5
כולל מסגרת ואבן שפה עם פתח צידי מברזל יצקת.

בכל סוף קו ניקוז יתוכנן ריפ- ראפ לקליטת המים וכנפיים מבטון מזויין. בקצה . 6
הריפ-ראפ תבוצע קורת בטון מזויין עמוקה למניעת חתירת המים תחת הריפ-ראפ.

בסיום העבודות יגיש הקבלן תוכנית עדות As-Made כולל קבצים, התוכנית תכלול . 7
מיקומי תאי הניקוז, קולטנים, אחוזי שיפוע, כיוון זרימה, קוטר קו, קוטר תאי 
ניקוז, עומק תאי ניקוז I.L +T.L פתרון קצה וכל הנדרש לטובת מערכת gis של 

המועצה.

ניקוז - מתן היתר בניה בתחום התכנית יהא כרוך בתכנון וביצוע פתרונות . 8
נאותים לתפיסת מי נגר עילי והרחקתם אל מערכות ניקוז תת קרקעיות או 

הרחקה אל תוואי זרימה טבעיים עפ"י הנחיות מהנדס מומחה.

9 .
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

פרק ביוב
הנחיות לתכנון וביצוע עבודות ביוב 3

על היזם לתכנן ולבצע כדלקמן:

תאי הביוב ומכסה תאי הביוב בכבישים יעמדו בסטנדרט לעומסים של 40 טון . 1
משאיות.

כל תאי הביוב יבוצעו לפי הגדרת שוחה משולבת מגנופלסט מבטון ופוליאתילן . 2
כולל כל המחברים.

תא ביוב - קוטר פנים המינימלי יהא לפחות 80 ס"מ.. 3

מכסים לתאי ביוב יבוצעו 'מיצקת פלדה" בקוטר 60 ס"מ בלבד ימוספרו ויקובע . 4
בהם לוגו מועצה אזורית מטה בנימין ומספור

צנרת לקווי ביוב תתוכנן מp.v.c. קשיח sn8 "עבה" בקטרים שיקבע המתכנן וכולל . 5
מחברים מקוריים של הצנרת.

מפלים יתוכננו מ- מריפלקס דרג 16 בלבד, מצופה בטון מזויין היקפי. – על פי . 6
פרט מפל חיצוני מס ועל פי פרט מפל בקיר תמך

נקודת ביקורת ב-מפלים ע"י אוגן + אוגן עיוור.. 7

צנרת מפלדה לא מאושרת במערכות הביוב בשום אופן !. 8

צינורות הכניסה והיציאה יחוברו לקירות השוחה באמצעות מחבר שוחה מיוחד . 9
לשוחות מגנופלסט.

התאמת שוחות לגובה כבישים, מדרכות, ובשטח בנוי: גובה הצווארון בין תחתית . 10
תקרה לגובה סופי של הכביש/ לא יגדל מ-30 ס"מ. )טופ מכסה(

בשטחים פתוחים יהיה גובה הסופי של השוחה גבוה ב- 30 ס"מ מגובה קרקע . 11
קיימת.

פרטים עקרוניים למערכות ביוב - ראה נספחים עמוד 87  3
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

מילוי חול מתחת לצנרת ומסביבה יהיה מחול ים או דיונות נקי מכל חומר . 12
אורגני, פסולת, חצץ ואבנים, אין להשתמש בחול המכיל מלחים )ניתן להשתמש 

בשושומיה(.

מילוי חוזר יהיה מהחומר החפור ויוחזר בשכבות מהודקות בעובי 20 ס"מ והידוקו . 13
לצפיפות של 95% מהצפיפות המקסימלית.

באזורי מילוי יבוצע הידוק מבוקר מתחת לתאי הביוב ומתחת לצנרת, לפי טיב . 14
המילוי יקבע הביסוס מתחת לתאים ומתחת לצנרת בכפוף להנחיית יועץ הקרקע.

בתכנון קווי הביוב לא יפחת השיפוע מ- 2%.. 15

קווי ביוב מאספים יהיו בקוטר לא פחות מ – '8.. 16

בסיום העבודות תבוצע שטיפה בלחץ ע"י ביובית וצילום פנימי לכל קווי הביוב, . 17
באחריות היזם.

יש לתאם עם מחלקת תשתיות זורמות את נותן השירות בטרם ביצוע צילום הקו.. 18

הצילום יכלול מד שיפוע. קוטר הקו. מספר התא.. 19

הצילום יחל ממרכז תא למרכז תא הבא - )יש לצלם את פנים תא הביוב בכל . 20
היקפו(

הצילום חייב להיות ברזולוציה וחדות תמונה גבוהה.. 21

טווח ועוצמת האור בצילום יהיו לפחות כ-4–5 מטר קדימה. 22

כיתוב נתונים בצילום יופיע בצדי התמונה בלבד וללא פרסומות וכו'.. 23

צילומים יועברו לביקורת מחלקת תשתיות זורמות בסמוך לביצוע הצילום – לא . 24
יתקבלו צילומים שתוקף הצילום מעבר ל-45 יום

במידה וידרשו תיקונים יחויב היזם בתיקונם ובצילום חוזר עד לסיום כל . 25
התיקונים לשביעות רצון מחלקת תשתיות זורמות.

היזם יתחזק את מערכת הביוב עד שלב מסירת המערכת לרשות וימציא את כל . 26
המסמכים הנדרשים ע"פ נוהל מסירת תשתיות למועצה.

היזם יתכנן ויבצע חיבורי ביוב זמניים למערכת הביוב בשלבי האכלוס השונים . 27
הכל עפ"י דרישות מחלקת תשתיות זורמות במועצה.

היזם יתחזק את מערכות הביוב בשלבי אכלוס המבנים עד למסירה סופית של . 28
כל מערכת הביוב בשכונה.

המפלים המנקזים את המגרשים יתוכננו ויבוצעו בתוך שטח המגרש הפרטי . 29
ויבוצעו בתוך הקיר או מסתור ויהיו באחזקת בעל המגרש.

במגרש המיועד למבנה ציבור יתוכנן ויבוצע תא ביוב נפרד בתוך המגרש בקוטר . 30
100 ס"מ.

הכנות ביוב למגרשים - תתוכנן ותבוצע שוחת הכנה במגרשים.. 31

אין להעביר קווי ביוב ותאי ביוב ציבורים בשטחים ומגרשים פרטיים.. 32

במקרים חריגים של מעבר קווי ביוב ותאי ביוב במגרשים פרטיים, יוצג התכנון . 33
למחלקת תשתיות זורמות לאישור לפני סגירת התכנון הסופי, קו זה יופיע בהסכם 
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

בין היזם לבעלי המגרשים כקו ביוב פרטי משותף אשר הינו באחזקת בעלי 
המגרשים.

תתוכנן ותבוצע דרך ביוב בקו מאסף הביוב ברוחב 4 מטר כולל מצעים ואספלט.. 34

אין לשנות תכנון וביצוע במהלך העבודה ללא אישור חתום של מחלקת תשתיות . 35
זורמות.

אין להתחבר לקווי ביוב קיימים ללא תיאום ואישור חתום של מחלקת תשתיות . 36
זורמות.

בכל חציית כבישים יש לסגור את התעלה בבטון CLSM בעומק של 60 ס"מ . 37
לפחות.
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

פרק מתקני סניקה וטיהור
הנחיות למתקני סניקה וטיהור

מרחק תחנת השאיבה לא יקטן מ- 50 מטר ממבני מגורים, שימושים ציבוריים, . 1
גדת נחלים, מקור מים.

מרחק מתקן סניקה לא יקטן מ- 150 מטר ממבני מגורים, שימושים ציבוריים, . 2
גדת נחלים, מקור מים.

יתוכנן חדר חשמל מבודד, מקורה ואטום לגשם, בגודל של כ- 3*3 מ', בעל נעילה . 3
+ תאורה + ונטה 8" עם רפרפת + שקעי שרות בתוך המבנה + מרווח עבודה לשני 

אנשים + שולחן וכיסא.

בכל שטח התחנה יבוצעו מצעים מהודקים כולל אספלט 5 ס"מ.. 4

בשטח המתחם החיצוני יש להציב ולהתקין עמודי תאורה בגובה 4 מטר עם פנסי . 5
לד בהתאם להנחיות מתכנן החשמל.

יש לתכנן מנוף להרמת המשאבות הכולל ווינץ' חשמלי, הכל בהתאמה לגודל . 6
המשאבה.

המתקן יגודר בגדר רשת מרותכת "קרן" בגובה 2.5 מטר כולל שער דו כנפי . 7
ברוחב 5 מטר כולל מנעול רתק רב בריח.

יש לתכנן דרך גישה ברוחב 4 מטר מצע + אספלט 5 ס"מ לגישה תפעולית . 8
לתחנה.

יש לתכנן מערכת התרעה כולל מצלמה עם סינכרון למערכת טופקו.. 9

כל הצנרת בתחנת הסניקה תהא מסוג פוליאתילן PE100 SDR11 דרג 16.. 10

קו הסניקה יהיה מסוג פקסגול דרג 15.. 11
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

יש לתכנן קו מים "3 כולל הידרנט כיבוי אש.. 12

יש לתכנן מערכת סינון לפני התחנה הכוללת בור אבנים + מערכת סינון של . 13
הובר מקורי בלבד+ מרסקת.

במקביל למערכת הסינון יותקן מעקף כולל רשת וסוגרים.. 14

היזם ידאג לחיבור חברת חשמל בגודל מינימלי של 3*80 אמפר.. 15

יש לתכנן ולהתקין מערכת סינון ריחות בהתאמה למתקן.. 16

יש לתכנן ולבצע אולטראסוניק + מצופי כספית תוצרת גרמניה בלבד!. 17

המצופים יחוברו דרך שרוול משוריין ישירות מלוח חשמל בקו עצמאי ישירות . 18
לבור השאיבה.

כל כבל משאבה יחובר בשרוול משוריין נפרד מהלוח לבור השאיבה.. 19

מתקן התלייה של המצופים יהיה עשוי מנירוסטה בלבד.. 20

כל הברגים בתחנה יהיו עשויים מנירוסטה בלבד.. 21

22 ..FRP סולם ירידה לבור השאיבה יהיה עשוי מפוליאסטר משוריין

23 ..FRP מכסים + רשתות דריכה לתחנת השאיבה יהיו מסוג פוליאסטר משוריין

מתקן אוטומטי לשטיפת עיניים.. 24

בתחנת השאיבה יותקן שילוט ברור במקום בולט ובכל פאה, ובו יוצגו פרוט . 25
שמות ומספרי הטלפון של האחראים להפעלה ולאחזקת המתקן במקרה חירום.

הנחיות לתכנון לוחות חשמל במתקני שאיבה/מט"ש

לוח חשמל יהיה מפח מגולוון וצבוע.. 1

דלתות הלוח ניתנות לנעילה.. 2

הלוח יהיה אטום לכניסת מכרסמים, כניסת הכבלים ללוח יהיו בעזרת מחברי . 3
פי.ג'י. )כניסות אנטיגרון(.

גובה תחתית הלוח מעל הקרקע יהיה בין 40 ס"מ ל- 1 מטר בהתאם למבנה . 4
הלוח.

בלוח יותקן מאוורר בחלק העליון של הדופן.. 5

מהדקים על פס דין )כניסת כבלים( יהיו בגובה 20 ס"מ.. 6

בלוח יתקנו פסי אפס והארקה עם מרווח של כ- 30% להתקנות נוספות.. 7

מקום פנוי בלוח 30%.. 8

מפסק ראשי פאקט יהיה על הדלת מבחוץ.. 9

תאורה בתוך הלוח.. 10

שקע שרות בלוח כולל מאמת 16A c ופחת בלוח שיגן על השקע והתאורה.. 11

יש לבצע הכנות לכניסת ח"ח ללוח כולל כניסת גנרטור עם חיבור מכני וחשמלי.. 12
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

הפעלת כניסת גנרטור תופעל אוטומטית עם הפסקת חשמל מח"ח ותתנתק . 13
אוטומטית עם חזרת ח"ח.

נורות חיווי על הדלת במצבי הפעלה ותקלה.. 14

בורר משאבה \מפוח יהיה בעל שלושה מצבים 0-12 )אוטו – 0 – יד (.. 15

16 ..EATON רכיבים בלוח יהיו מחברת

17 ..)microflex-c( רגש גובה של חברת אלקון

18 ..)n30-u( בקר גובה של חברת אלקון

מתנעים רכים של חברות הנדסת הנע \ סולקון.. 19

במרווח בין הרכיבים לתעלות החיווט יהיו 4 ס"מ.. 20

21 ..KOYO בלוח יותקן בקר קליק \05 של חברת

אינדיקציות מהלוח יעברו למערכת טופקו בהתאם לדרישת המועצה )כולל שליטה . 22
מרחוק(.

בלוח יהיה מסך עבודה לפחות 7 אינצ'.. 23

לפני בניית הלוח יש לאשר תוכניות החשמל במחלקת תשתיות זורמות. 24

בסיום העבודה יש להגיש אישור בודק מוסמך למתקן לאחר ביצוע בדיקת . 25
המערכות בשטח.

בסיום העבודות יגיש הקבלן תוכנית עדות as-made כולל קבצים, התוכנית תכלול 
מיקומי תאי הביוב, מפלים, אחוזי שיפוע, כיוון זרימה, קוטר קו, קוטר תאי ביוב, 

עומק תאי ביוב I.L +T.L + HI פתרון קצה וכל הנדרש לטובת מערכת gis של 
המועצה האזורית מטה בנימין והישוב.

הנחיות לגינון מט"ש

תוכנית גינון למט”ש תכלול גינון הקפי ופנימי של עצים שיחים ומטפסים וכולל 
בורות בנפח 1 קוב לכל עץ שיח ומטפס עם מלוי אדמת גן,מערכת ההשקיה תהיה 
בטפטוף בצנרת סגולה לקולחין 16 מ”מ,4 טפטפות של 4 ל/ש לכל עץ ו 4 טפטפות 

של 2 ל/ש לכל שיח ומטפס,

מי השקיה - קולחין ממערכת שאיבה אחרי סינון שלישוני עם גבוי ממים שפירים 
ממחשב השקיה אחרי מקטין לחץ ומסנן,

מספר עצים - 30

שיחים - 40

מטפסים - 40
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

פרק מים
הנחיות כלליות לתכנון וביצוע עבודות מים

היזם יתכנן ויבצע את רשת המים ע"פ דרישות מחלקת תשתיות זורמות ובהתאם 
לתכנית האב של הישוב.

ביצוע רשת המים תבוצע בהתאם לשלביות אכלוס השכונה ובהתאם להנחיות 
מחלקת תשתיות זורמות.

על היזם לבצע איפיון רשת המים בטרם החלת התכנון לשכונה. 1

על היזם לתאם עם הרשות והישוב את תכנון קווי ההזנה כולל ביצוע קווי המים . 2
בשלבי העבודה ובכלל זאת פתרונות ביניים שהיזם יידרש לבצע.

רשת המים תתוכנן ותבוצע גם ע"פ דרישות והנחיות כיבוי אש מעודכנות, היזם . 3
יידרש לאשר התוכניות בכיבוי אש.

היזם יספק שעון מים לכל יח"ד והכל ע"פ דרישות הרשות ובכלל זאת שעון . 4
לקריאת מונה מרחוק.

שעוני המים יתוכננו וימוקמו בתוך נישות בקירות תומכים שבחזית המגרש כולל . 5
דלתות מפח מגולוון וצבוע בתנור ע"פ מפרט מתכנן פיתוח.

יתוכננו ויבוצעו יציאות מים עם זקף '4 למגרש מבנה ציבור הסמוך למתחם.. 6

יתוכננו ויבוצעו חיבורים למערכות השקיה לגינון השטחים הציבוריים.. 7
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

רשת המים תתוכנן בהתאם ללחצים הנדרשים ברשת המים הציבורית והפרטית . 8
ובמידה ויידרש, היזם יתכנן ויבצע מתקן להגברת לחץ המים על פי הנחיית 

מחלקת תשתיות זורמות במועצה.

לאורך קווי המים בשטחים שאינם מדרכות וכבישים יותקנו זקיפים לסימון קווי . 9
המים. הזקיפים יותקנו בנקודות קצה על פי הנחיות מחלקת תשתיות זורמות. 

הזקיפים יבוצעו מצינורות פלדה בקוטר "3 ויבלטו מעל פני השטח בגובה של 100 
ס"מ, הזקיפים יצבעו בגווני כחול לבן לסירוגין בקטעים של 25 ס"מ.

באחריות היזם לתכנן ולבצע חיבור המערכת המתוכננת למערכת המים הקיימת . 10
בתיאום מלא עם מחלקת תשתיות זורמות והישוב, במידה ויגרם נזק למערכת 

הקיימת יטופל הנזק ע"י היזם.

בדיקת לחץ תבוצע ע"י היזם בכל קטע בו הסתיימה העבודה ולפני כיסויו. . 11
הבדיקה ההידראולית תבוצע בלחץ של 18 אטמוספרות, הבדיקה תוודא את 

איכות ביצוע המחברים במידה וימצאו ליקויים בבדיקה יתקן היזם ויבצע בדיקה 
חוזרת - על הבדיקה לעמוד בתקן מכון התקנים הישראלי. במידה ונעשתה בדיקה 
בשלבים תיבדק כל מערכת המים שוב בסיום העבודה. היזם ימציא בדיקת לחץ 

של הצנרת במפעל הייצור.

המתכנן יתבקש לתכנן מקטיני לחץ במקומות הנדרשים.. 12

בדיקות חיטוי מערכת המים הציבורית והפרטית תבוצענה לאחר גמר העבודה. . 13
מודגש כי תבוצע בדיקה בכל יח"ד בנפרד ובקו המים הראשי. מפרט החיטוי יהיה 

בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

באחריות היזם להמציא צילומים לבדיקת ריתוכים על ידי מכון התקנים.. 14

בסיום העבודות יגיש היזם תוכנית עדות as-made כולל קבצים,התוכנית תכלול . 15
מיקומי קווי מים תת קרקעיים גמלים נקודות חיבור וכל הנדרש לטובת מערכת 

GIS של המועצה האזורית מטה בנימין והישוב.

הנחיות לתכנון גמל מים ראשי 4
חיבורים על מערכות מים יבוצעו על ידי מסעפים ומקטיני קוטר בלבד.. 1

כל הברזים עד קוטר "2 יהיו מסוג שגיב פתח מלא פנים פנים.. 2

בחיבור ברזים על ידי שימוש בניפלים כפולים בלבד.. 3

מעברי קוטר ל- "2 עם תבריג פנימי.. 4

חיבור למסעפים נדרש מקטע צינור באורך 10 ס"מ.. 5

מקטיני לחץ – נדרש מקטע צינור באורך 20 ס"מ לפני ואחרי.. 6

פורקי לחץ זוויתי אוטומטי נדרשים בתוספת למקטיני לחץ.. 7

אין אישור לביצוע מגופים תת קרקעיים.. 8

במערכות עם מקטיני לחץ בקוטר מעל "3 יש לשלב מקטין לחץ בקוטר "2 . 9
לצריכות קטנות.

מקטיני הלחץ יהיו מאוגנים/פלנג'ים.. 10

מקטיני הלחץ יכללו אינדקטור ומד לחץ גלצרין.. 11

פרטים עקרוניים למערכות מים    4 
ראה נספחים - עמוד 92 עמוד 93 עמוד 94 עמוד 95 עמוד 96 עמוד 97
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

פרק חשמל ותאורת רחוב
דגשים לתכנון וביצוע עבודות חשמל ציבורי בכבישים ובשטחי 

הפיתוח הציבורי

.תוכן

פיקוחההיזםא

בדיקת מתקן לפני מסירהומתכנןב

הבדיקהזשלבי ביצעג

מסירהחשינויםד

הקדמה

חוברת הדגשים באה בנוסף לסט תוכניות וכל הדרוש להגשת אישור מחלקת  ❏
המאור והחשמל של המועצה האזורית מטה בנימין )להלן: המועצה(.

הנחיות התאורה מופיעות באתר המועצה במחלקת יזמים ומחלקת החשמל. ❏

המועצה עברה לתאורת לד ומרכזיות עם בקרת תאורה. ❏

כמו כן הכנסנו שינוי בדרישת בודק החשמל. ❏
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

היזם

היזם יעסיק מתכנן חשמל בעל ניסיון וידע בתכנון תאורה וחשמל הזנה לבתים.. 1

מתכנן החשמל יתכנן ויבצע את רשת התאורה ומרכזית התאורה כולל הזמנה . 2
וחיבור חשמל למרכזית התאורה בהתאם לדרישות המועצה

3 ..-DWGאקסל ו,PDF המתכנן יגיש לאישור המועצה תוכניות מודפסות וקבצי

היזם מודע לכך שמעת לעת יש עדכונים ושינויים בדרישות והתקנים והאישורים . 4
שניתנים לתוכניות מוגבלים בזמן.

כל העבודות יבוצעו ע"פ חוק החשמל ומפרט 08 של משרד הביטחון האחרון . 5
והמעודכן.

תכנון

מתכנן החשמל יבצע סיור מקדים באתר לפני תחילת התכנון.יבדוק תשתיות קימות: 
מתח גבוה ותשתיות תת קרקעיות )מים, גז, חשמל, ביוב ועוד(, כמו כן, המתכנן יאשר 

העמדת עמודי התאורה לאחר שבדק מיקום בסיס העמוד,חיבורי הארקה ומיקום 
המרכזייה. בסיום הפרויקט המתכנן יאשר שבוצע לפי התכנון.

עמודי התאורה, גופי התאורה וכל רכיבי התאורה יהיו ע"פ סטנדרטים שייקבעו . 1
ע"י המועצה.

התאורה תתוכנן מגופי תאורה לד על פי אישור מחלקת התאורה.. 2

יש לדאוג לאחריות כוללת של 8 שנים )לפחות( על כל חלקי גוף התאורה מהיצרן . 3
והספק בארץ.

יש לרכוש את גופי התאורה בארץ מספקים מורשים וידועים עם ניסיון של . 4
לפחות 15 שנה בתחום תאורת חוץ.

מתכנן החשמל יציע 3 דגמים שונים של גוף התאורה )לא נאשר ש"ע( לאישור . 5
מחלקת תאורה.

התכנון יכלול את התכנית הכללית כולל קובץ DWG ,PDF טבלת אקסל )לפי . 6
דרישות המועצה(,חישובי תאורה, מפרטים טכניים וחתימת המתכנן.

המרחק בין עמודי התאורה ייקבע ע"פ מתכנן החשמל וייתן מענה לתאורה לכל . 7
רוחב הכביש והמדרכה )בדגש ליד מעברי חציה( או/ו השצ"פ בהתאם – לא יילקח 

בחשבון לחישוב הנ"ל רשת תאורה קיימת בישוב.

יש עדיפות לצמצם את המרחק בין עמודי התאורה ולהגביל את גובה העמודים . 8
ל - 8 מטר גובה פנס.

יש לתכנן מערכות נפרדות לתאורת: רחוב וביטחון.. 9

יש לתכנן מעגלים נפרדים לשצ"פ עם אפשרות שליטה על כמות האור ושעות . 10
הדלקה וכיבוי.

תכנון וביצוע התאורה יכלול תאורת כבישים, מעברים ציבוריים ושצ"פים.. 11

מיקום עמודי התאורה במדרכות יבוצע כך שמרכז העמוד יהיה במרחק 70 ס"מ . 12
נטו מפני אבן שפה חיצוניים.
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

יש להתקין הגנות ומחזירי אור לעמודי התאורה במקומות בהם יש אפשרות . 13
לפגיעת כלי רכב בעמוד.

המספור יעשה ע"י מספרים ואבזרי הדבקה לעמודים והמרכזייה לפי הנחיות . 14
המועצה.

יש להזמין קו טלפון כולל 'ראוטר" ולהתקין בתוך המרכזייה.. 15

בגמר תכנון התאורה יש להעביר למועצה רק סט מושלם )לא בחלקים(.. 16

שצ"פים ומעברים יוגשו בתוכנית נפרדת בקנ"מ 1:100 כולל חתכים.. 17

עמודים במעברים ובשצ"פים - פתח השרות יופנה למעבר.. 18

לכל עמוד תוכשר דרך גישה ע"י אבנים משתלבות לא יאושר מיקום עמוד אשר . 19
סביבו אדמה

מיקומי עמודי התאורה בשצפי"ם יתוכננו בהתחשבות ובשילוב הצללות מתקני . 20
המשחקים והעצים ובהתחשבות להגעה של התחזוקה לטפל בעמוד.

לכל העמודים יתוכננו ויבוצעו מחזיקי דגלים.. 21

בבניה מעל 10 יחידות דיור,בגמר העבודה, יידרש היזם להגיש קובץ צילום אוויר . 22
עבור מערכת GIS לפי מפרט המועצה.

מרכזייה

1 ..CI המרכזייה תבנה מחומר מבודד והציוד יותקן בתוך קופסאות

המבנה יותקן ע"ג סוקל בתוך גומחת בטון.. 2

המרכזייה תבנה כך שניתן יהיה לבצע איפוס.. 3

יש להוסיף קו טלפון.. 4

כיבוי והדלקה יהיה ע"י "שכוי".. 5

יהיה בורר כולל מצב פוטו צל.. 6

יש להכין מעגל נפרד עם פיקוד לשצ"פ.. 7

יש להכין מעגלים והגנות למצלמות.. 8

יחידת.בקר

שליטה כיבוי והדלקה מרחוק.. 1

אפשרות לעמעום לפי זמנים ואזורים שונים.. 2

קבלת מידע מתח וזרם לכל מעגל.. 3

במידה.ומתחברים.לעמוד.קיים.יש.לבדוק.ולבצע.בעמוד:

בדיקת טיב הארקה )לקבל אישור המועצה(.. 1

בדיקת מפל מתח.. 2

החלפת מגש ציוד וסידור עמוד קיים )כפפות,שרשרת וכו'(.. 3
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

רשימת.מעקב.דרישות.להגשת.תוכניות.תאורה.לשיפוט.למועצה.:

קובץ אקסל לפי דרישת המועצה.. 1

קובץ DWG ו- PDF תוכנית תאורה.. 2

תוכנית תאורה מודפסת.. 3

תוכנית פרטים מודפסת.. 4

חישוב תאורה בגיליון מודפס וקריא.. 5

מיקום עמודי תאורה.. 6

תוכנית מרכזיה.. 7

תאום תשתיות וחתכים.. 8

שלבי.ביצוע

לפני תחילת העבודה יש לוודא שהתוכנית חתומות ומאושרת ע" המועצה.. 1

במהלך העבודה יש להזמין את נציג מחלקת התאורה במועצה.. 2

לפני תחילת עבודה בשצפ"ים ובמעברים חובה להזמין את נציג המועצה.. 3

השחלת כבלי החשמל יהיו רק אחרי קבלת אישור המועצה. 4

לפני העמדת עמודי התאורה יש לקבל אישור המתכנן לביצוע הארקות ומיקום . 5
העמודים.

לפני סגירת האספלט תועבר תוכנית עדות לצורך בדיקה ואישור למיקום עמודי . 6
התאורה ומעברי כבישים וחציות.

ביצוע העבודה על כל חלקיה יהיה בפיקוח וליווי חשמלאי בעל רישיון לעיסוק . 7
בעבודות חשמל בהתאם לחוקים והתקנות הרלוונטיות עד גמר המסירה לרשות.

שינוים

אין לבצע שום שינוי מהתוכנית המאושרת בשיפוט.. 1

כל שינוי בתכנון / ביצוע מחייב קבלת אישור המועצה )מחדש(.. 2

פיקוח

מטרת הפיקוח להיות הצד המקצועי שמלווה את הפרויקט.. 1

המפקח )בנוסף למתכנן( יבדוק ויאשר את העבודה.. 2

המפקח יוודא ויתעד עומק הטמנת הצנרת ובסיסי עמודים.. 3

המפקח יתעד בטבלה )לפי מספר העמוד( עומק בסיס עמוד התאורה )בדומה . 4
לאישורי כלונס(.

המפקח יגיש את הטבלה חתומה בתיק המסירה.. 5

ליווי ועזרה למתכנן ולבודק החשמל.. 6
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

בדיקת.מתקן.לפני.מסירה.–.בדיקה.מקיפה

יש.לשים.לב.שהדרישות.לבדיקת.המתקן.רחבות.ומקיפות

לפני מסירת האתר למועצה יש להגיש דו"ח בדיקה.. 1

יש לאשר אצל מחלקת חשמל לפני תחילת הבדיקות את 'הבודק".. 2

דוחות הבדיקה ימלאו דרך "טופס" שמופיע באתר המועצה )אינטרנט( "בדיקות . 3
חשמל" שבמועצה.

בדיקת החשמל מקיפה וכוללת את כל מרכיבי החשמל והתאורה.. 4

הבדיקה:

סוג וחתך הכבלים בין העמודים והתאמה לתוכנית תאורה מאושרת.. 1

בדיקת התאמת סוג: עמוד, מגש,מחזיק דגלים ופנס.. 2

חיבור הארקה בעמוד.. 3

שרשרת, כפפה וחיבור הארקה.. 4

טיב הארקה LT בלוח החשמל )מרכזייה( )בכל עמוד( עד לעמוד אחרון.. 5

בדיקת התאמת הלוח לתכנון.. 6

בדיקת חלוקת R,S,T בלוח ולאורך קו התאורה.. 7

בדיקת ואיזון עומס חשמל במעגלים.. 8

רישום בתוך עמודי התאורה תוצאות טיב הארקה.. 9

רישום ואישור שיטת הארקה.. 10

קבלת אישור תקינות לכל מתקן החשמל.. 11

מסירה

היזם מחויב שהתאורה תימסר למועצה לפני אכלוס יח"ד.. 1

אין להדליק את התאורה לפני קבלת אישור מהמחלקה!. 2

אין לאכלס או לפתוח קטעים למעבר במקומות שהתאורה חסרה.. 3

היזם יפעל למסירת רשת התאורה למועצה אזורית מטה בנימין ע"פ הדרישות . 4
להליך המסירה ולכל הנתונים שעל היזם להעביר לרשות לצורך מסירה.

במידה והיזם ידליק את התאורה לפני המסירה הוא יישא בהוצאות עלות החשמל . 5
של רשת התאורה ויתחזק את רשת החשמל עד שלב המסירה למועצה אזורית 

מטה בנימין.

גמר עבודות התאורה והחשמל מותנה בקבלת אישור בדיקה ע"י בודק מוסמך. . 6
הפעלת חיבור מרכזיית המאור וגמר עבודות חברת חשמל.

באחריות היזם להעביר תעודת אחריות לכול חלקי גוף התאורה מהספק לפחות . 7
ל-8 שנים.

בדיקת מתכנן החשמל כולל חתימתו על דו"ח.. 8
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לחזור
לתוכן

העניינים

9 . DWG, כולל קבצים )as-made( בסיום העבודות יגיש הקבלן תוכנית עדות מודפסת
PDF, אקסל התוכנית תכלול מיקומי עמודי תאורה כולל קואורדינטות של כל 

עמוד, טבלת אקסל בה מופרט מספר העמוד, קואורדינטות, מיקומו )מס' כביש 
או שצ"פ( וכל הנדרש לטובת מערכת GIS של המועצה.

קבצים.מצורפים:.5

קובץ אקסל מיקום עמודי תאורה. 1

2 .GIS הנחיות לתצ"א עבור

הנחיות לתצ"א. 3

תוכנית מעקב למסירה. 4

אתר המועצה לבדיקה. 5

דגשים.לתכנון.וביצוע.עבודות.תאורה.ביטחון

יש לבצע את העבודות לפי מפרט פיקוד העורף.. 1

יש להוסיף גידים ומעגלים למצלמות אבטחה.. 2

המעגלים המיועדים למצלמות יסומנו בשלטים ברורים ועמידים למשך שנים.. 3

כל עמודי התאורה יסומנו באתה דרך וכללים כמו תאורת הרחוב והשצפי"ם.. 4

המרכזייה תבנה כמו מרכזיית מאור הרחובות.. 5

במרכזייה תהיה הכנה מלאה להפעלה בגנראטור.. 6

בסמוך יהיה משטח מתאים לגנראטור עבור הפעלת המרכזייה.. 7

המשטח יכלול את המרכבים : הארקות צנרת, כבלי חשמל הגנות למניעת גניבת . 8
הגנראטור.

הנחיות לרישום עמודי תאורה והנחיות לתצ"א - ראה נספחים  5
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לחזור
לתוכן

העניינים

GIS פרק הנחיות להגשת תכניות למערכת
תכניות הן לבדיקה במחלקת תכנון והן קבצי ASMADE בסיום העבודות יוגשו 

בהתאם למפרט הלאומי.

http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/takanot/NationalMappingStandart.pdf :קישור

דגשים.כלליים.להגשת.התכניות:

מפרט זה מהווה הרחבה לנוהל מבא"ת ונותן מענה לאלמנטים הנדסיים הנמצאים 
במפרט 827.

דגשים כלליים להגשת התכניות:

1 ..PDF-ו DWG – כל תכנית תוגש בשני קבצים

2 ..)ITM( יהיה מעוגן, ברשת ישראל החדשה DWG-קובץ ה

בקובץ יהיו השכבות הרלוונטיות בלבד, ובחלוקה לנושאים בהתאם למפרט.. 3

לא יהיה שימוש בטקסטים כתובים אלא דרך בלוקים ייעודיים בלבד.. 4

פניות למחלקת תכנון יתקבלו באמצעות טופס מקוון בלבד, ע"מ להשלים את הפניה 
Tichnun@binyamin.org.il :יש לשלוח את הקבצים הנדרשים לכתובת המייל הבאה

נספחים

.PDF תבנית השכבות והבלוקים המאושרים לשימוש בהתאם למפרט בקובץ
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לחזור
לתוכן

העניינים

פרק פיתוח ושצפ"ים
הנחיות לתכנון וביצוע עבודות פיתוח בשטחים ציבורים 

ומעברים ציבוריים

היזם יתכנן שצ"פים בשטחים המופיעים בתב"ע.. 1

השצ"פים יתוכנו ע"י אדריכל פיתוח מאושר.. 2

השצ"פים יכללו מתקני משחקים, הצללות, דשא סינטטי תקני למתקני חצר, . 3
שטחים מרוצפים, פרגולות, לפחות 8 ספסלים, ברזיות כולל ניקוז גינון והשקיה

התוכנית של השצ"פ תהא מאושרת על ידי יועץ נגישות ובטיחות.. 4

גינון והשקיה יכללו אחזקה של לפחות 6 חודשים לאחר מסירת עבודות הגינון . 5
והשצ"פים המאוחר שביניהם.

אחריות הקבלן כוללת המצאת אישור מכון התקנים למתקני משחקים ולמתקנים . 6
ת"י )1498( אחרים ובכלל זאת קונסטרוקטור לאלמנטים קונסטרוקטיביים כגון 

הצללות, קירות וכו'.

היזם יחל בביצוע עבודות השצ"פים עם גמר 50% מהשלדים ויסיימם עם אכלוס.. 7

השלב הראשון של היח"ד של המתחם ובתיאום מול מחלקת היזמים ברשות. . 8
 חישוב שצ"פ אינטנסיבי על פי הנחיות משרד השיכון: 

5.מ"ר X מס' נפשות )ממוצע למשפחה( X מס' יח"ד.

השצ"פ יתוכנן בגובה אחיד ותהיה הפרדה בין מתקנים לבוגרים ומתקנים . 9
לפעוטות.
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

הצללות: מפרסיות כאשר ניתן לפרקם בחורף ולהתקינם בקיץ.. 10

היזם יגיש תכנית העמדה לפיתוח בקנ"מ 1:250 על גבי מפת מדידה מעודכנת.. 11

היזם יגיש תכניות פיתוח קנ"מ 1:100 – כולל קווי גובה, נקודות גובה, ניקוזים, . 12
מקרא, חתכים כולל סימון מבנה, קו קרקע מצב קיים מתוכנן, פריסת קירות 

תומכים כולל ציון גובה סופי )מתוכנן( משני צידי הקיר, קו קרקע טבעי מקורי, 
מעקות גדרות, גימור החזית והתייחסות לפתחי ניקוז ותפרים המותאמים עם 

תכניות המהנדס.

היזם יגיש תכנית שלד וסימון בקנ"מ 1:100 כולל מידות, הפניות לפרטים, נקודות . 13
פריסת קירות וכו'.

היזם יגיש תכנית עבודות עפר מבוססות בקנ"מ 1:100, יש לציין מיקום חפירה, . 14
מילוי קו איזון וכמויות.

היזם יגיש תכנית השקייה וצמחיה בקנ"מ 1:100.. 15

היזם יגיש פירוט אלמנטים מיוחדים. כגון דוגמאות ריצוף בקנ"מ 1:20.. 16

הנחיות לתכנון וביצוע עבודות הכנה לשטחים למבני ציבור

היזם יתכנן וייבצע עבודות עפר והכנות לחיבור תשתיות למתחמי הבינוי של מבנה 
הציבור כמפורט להלן ובמגרש.

ע"ע יבוצעו בגובה של 0.5 מ' פחות ממפלס 0.0 של תוכנית הבינוי שאושרה לישוב . 1
ע"י מועצה אזורית מטה בנימין.

ע"ע יחדרו ב- 1.0 לתוך המגרש ממפלס המדרכה שבחזית הבינוי ויבוצעו בשיפוע . 2
ע"פ דרישות יועץ קרקע.

יתוכנן ויבוצע ע"י היזם ביוב וחיבור לקו הביוב הראשי בכבישים ע"פ מפלסי . 3
המבנה, קו ביוב יחדור ב- 1.0 מ' לתחום שטח מגרש מבנה הציבורי כולל ביצוע 
קו ביוב בתוך מתחם השצ"פ )שקו הביוב עובר בתוכם( עד כניסה לשטח המגרש.

יתוכנן ויבוצע ע"י היזם הכנה לקו מים בקוטר הנדרש ע"פ הבינוי. מיקום הקו . 4
ייקבע בגבול המגרש ע"פ תוכניות הבינוי.

יתוכנן ויבוצע חציות חשמל והכנות נדרשות לטובת חיבור חשמל.. 5

יתוכנן ויבוצע שרוולי תקשורת וטל"כ עד גבול המגרש הציבורי וע"פ תוכנית . 6
הבינוי.

בגמר העבודות יגודר השטח ע"פ דרישות בטיחות ומנהל הפרויקט.. 7

קירות תומכים ומסלעות 6

פרט מסלעה - ראה נספחים עמוד 100  6
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לחזור
לתוכן

העניינים

היזם יתכנן )באמצעות מהנדס קונסטרוקציה ויועץ קרקע( ויבצע קירות התומכים . 1
בפרויקט מאבן על בסיס הגדרת התב"ע או לפי החלטת הישוב באישור הרשות. 
על כל קירות התומכים וקירות הגדר יבוצע קופינג אבן נסורה בעיבוד מוטבה 

ובעובי 8 ס"מ. דו פנים יבוצע בגובה של לפחות 0.5 מ'.

מעקות יבוצעו על כל הקירות מגולוונים וצבועים בתנור.. 2

יבוצעו מעקות בכל גבולות המגרשים והפרדה בין חצרות של היח"ד.. 3

כל תימוכי המגרשים, הכבישים ושטחי הפיתוח הציבורי יבוצעו באמצעות קירות . 4
תומכים.

יותר תכנון תימוך באמצעות מסלעות רק באישור מחלקת היזמים במגרשים . 5
בקצה השכונה או תימוך דפנות חיצוניות של שטחי פיתוח ציבורי )ולא בתוך 

השצ"פ(.

המסלעות יתוכננו ע"י מהנדס קונסטרוקציה ויועץ קרקע.. 6

אבני המסלעה יהיו מאבנים מלבניות ויתוכננו ע"י מתכנן פיתוח.. 7

מסלעות מתוכננות יבוצעו על ידי אבנים מסותתות ריבועיות ממסרות על פי פרט . 8
נגד שפני סלע )לשמניה(

פילרים גומחות בטון- תאורה/מים/ בזק

הפילרים לכיוון האיזור הציבורי/רחוב יותקן עליהם כיסוי פח דקורטיבי צבוע בתנור. 

מכסה תאי ביקורת 

כל מכסי תאי הביקורת הממוקמים במדרכות יבוצעו מברזל יצוק הכולל כיתוב של 
סוג התשתית- מים, ביוב, גינון/תאורה/טל"כ/סיב אופטי.

הנחיות לבניית פינות מיחזור ופחים טמונים 7
כללי:

פרט פינת מיחזור ופח טמון - ראה נספחים עמוד 102 עמוד 103 עמוד 104  7
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לחזור
לתוכן

העניינים

מרכז שכונתי לאצירת חומרי מיחזור הוא מבנה בצורת מסתור המיועד להתקנה 
בתוכו כלי אצירת חומרי המיחזור מסוגים שונים.

רשימת חומרי המיחזור המיועדים לאצירה )זכותה של הרשות לעדכן את הרשימה 
מדי פעם(:

קיבולת סוג כלי אצירהחומרמס'
)ליטר(

גוון לפי 
ת"י 6044

בקבוקי 1
פלסטיק

צהוב4,000כלוב רשת

כתום1,100עגלהאריזות2

כחול1,500כלוב מיוחדנייר3

כחולכלוב מיוחדקרטון4

קרםמיכל מיוחדטקסטיל5

סגולמיכל מיוחדזכוכית6

פסולת 7
אלקטרונית

שחורמיכל מיוחד

המסתור יוקם בדרך כלל בסמוך לשפת הדרך או בסמוך לשפת המדרכה במקום 
נגיש למשתמש וגם לרכב איסוף חומרי המיחזור.

יש להקים את המסתור במקומות שבהם אין המכשולים העלולים למנוע או להפריע  
לתמרון העגורן להרמת כלי אצירת חומרי המיחזור ולפריקתן אל תוך ארגז המטען 

של המשאית )כבלי חשמל, עצים וכו'(.

מפרט המבנה:

המידות:

המידות הפנימיות של המסתור תהיינה 430X1130 ס"מ. 

יש להתאים את המידות לתנאי המקום. יש לאמת את המידות מול הרשות טרם  
הביצוע.

גובה המסתור יהיה 140 ס"מ- יש לאמת נתון זה מול הרשות טרם הביצוע.

הרצפה:

מרוצפת  חלופה א': במקרה והמסתור יוקם בסמוך למדרכה רצפת המסתור תהיה  
בחומר ריצוף המדרכה, לדוגמה: אספלט או אבן משתלבת או כד'.

חלופה ב': במקרה והמסתור יוקם כמתקן בודד הרצפה תהיה מבטון ב-20 מזוין  
בעובי 15 ס"מ לפחות מוחלק עם שיפוע 1% החוצה ע"ג מצע סוג ב' בעובי 

20 ס"מ מהודק לצפיפות 95% לפחות.

הקירות: 

משרביה דגם רקפת בגובה 1.20 מ' תוצרת אקרשטיין.

עמודי.בטון: 
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במידות 30/30 ס"מ מבטון חשוף.

שילוט: 

יותקן שילוט ע"ג המסתור. הנוסח “מרכז מיחזור". יש לקבל מרשות מפרט  
השילוט.

בטיחות:.

בקרבת המסתור במרחק סביר יהיו אמצעי כיבוי האש- לבדיקה ולאישור יועץ 
הבטיחות.

אבן.שפה:

מונמכת מול כניסה למרכז המיחזור.

הנחיות לפח טמון
פח טמון אחד יהיה ל- 20 יח"ד.

התקנת.ואספקת.הפח:

סוג הפח והתקנו יהייה על פי אישור  מנהל מחלקת פינוי אשפה

מיקום.הפח:

הפח ימוקם באזור מוגבה מסביבתו כגון מדרכה.

הפח יוצב עד 7 מ' מאבן שפה למרכז הפח )אורך זרוע המנוף "8( וימוקם ביציאה 
מכל רחוב.

מסלול זרוע המנוף יהיה ללא הפרעות כגון: כבלי חשמל, כבלי טלפון, עמודי תאורה 
וכו'.

מפרט.להטמנת.פח:

המפרט יהיה על פי הנחיות החברה המספקת
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מרכיבי ביטחון
היזם יתכנן את כלל מרכיבי הביטחון המתבקשים – חתך טיפוסי למרכיבי הביטחון, 
תוואי הדרך, תיעול, חתך מבנה הדרך, תוואי הגדר, רשת התאורה והמרכזיות כולל 

הזמנת חיבור חשמל -או כל מרכיב טכנולוגי שיידרש על ידי  אגף הבטחון במועצה. 
היזם יידרש לאשר התוכניות מול מחלקת הביטחון של הרשות, מול מחלקת תאורת 

חשמל ציבורי במועצה ומול הישוב ורבש"צ הישוב ובמידה ויידרש ע"י הישוב 
והמועצה גם מול פיקוד העורף.

כל המטלות לעיל מתייחסות גם להעתקת כל מרכיבי ביטחון הקיימים לתוואי 
ההרחבה החדש מרכיבי הביטחון לא יפורקו אלא רק לאחר הקמת מרכיבי ביטחון 

חלופיים.

דרך בטחון
מרכיבי הביטחון יתוכננו ויבוצעו בהתאם למפרט פיקוד העורף ולמפרט הנדון וע"פ 

האיום הביטחוני בגזרה הרלבנטית.

תתוכנן ותבוצע דרך ביטחון ברוחב מינימלי של 6.0 מ' ותיעול בצידי הדרך. שיפוע . 1
אורכי של תוואי הדרך לא יהא מעל 15%.

יבוצעו עבודות חישוף, צורת דרך והידוק שתית ברוחב של 5.0 מ', על השתית . 2
יפוזרו מצעים סוג א' – באיזור חפירה - 30 ס"מ ובאזור מילוי 40 ס"מ וב- 2 

שכבות בהתאם.
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בשיפוע אורכי של דרך ביטחון מעל ל10% יבוצע על מצעים ריסוס ושכבת . 3
אספלט בעובי 6 ס"מ וברוחב מינימלי של 3.0 מ'. באיזור קשתות רוחב האספלט 
יגדל בהתאם לתכנון. בשני צידי האספלט יבוצעו מצעים מהודקים ברוחב של 1.0 

מ' לגובה האספלט.

תתוכנן מערכת תיעול לאורך תוואי הדרך, ניקוז המים יועבר לצידי הדרך . 4
במקומות  הנמוכים באמצעות צנרת ניקוז כולל כנפיים מבטון מזוין מ- 2 צידי 

הכביש. ניקוז המים ינותב לאיזור שפיכה עם המשכיות זרימה למקום ניקוז טבעי 
ובקטע יציאת המים ממעבר המים יתוכנן ויבוצע ריפ-רפ למניעת התחפרות 

המים.

תאורת בטחון היקפית

תתוכנן תאורת ביטחון כולל מרכזיות במידה ויידרש הכל ע"פ החלטת מחלקת . 1
תאורת חשמל ציבורי של המועצה.

יבוצעו עמודי עץ תקניים לתאורת הביטחון בגבהים של 8.5-1.0.0 מ' ובמרחקים . 2
של פחות מ-30 מ' טמונים בקרקע. תחתית העמוד הטמון בקרקע תזופת בזפת 

תיקני.

יתוכננו ויבוצעו עוגנים תקניים לעמודים – עוגן מתיחה או עוגן לחיצה בהתאם. . 3
העוגנים ימוקמו בתוך השטח ולא מחוץ לגדר.

תתוכנן ותבוצע רשת תא"מ תלויה על העמודים ומתוחה.כולל כבל נוסף עבור . 4
חיבור למצלמות עתידיות.

תותקן תאורה על העמודים בהתאם לנדרש ובאופן שיהא כיסוי אופטימלי לאורך . 5
תוואי.

במקומות רגישים ע"פ החלטת נציגי הרשות והישוב תבוצע גם תאורת היצף.. 6

יותקנו גופי תאורה מאושרים ע"י פקע"ר.. 7

גדר בטחון
תתוכנן ותבוצע בתוואי מאושר גדר ביטחון רשת קלועה/מרותכת בגובה של 2.0 . 1

מ', כולל תלתלית ע"ג הגדר.

תבוצע בנוסף גדר מעכבת או/ו אלקטרוניקה לגדר באיזורים רגישים הכל ע"פ . 2
החלטת נציגי הרשות הרלבנטיים.

עמודי הגדר יבוצעו במקום יציב מבחינה קרקעית ובאיזור מילוי ברוחב מינימלי . 3
של 1.5 מ' מקצה המילוי.

מרכיבים טכנולוגיים

בסיום העבודות תוגש מפת מדידה שתואמת את המפרט הלאומי – ראה הנחיות 
הגשת תכניות למחלקת תכנון עמוד 26.

יתוכננו ויבוצעו מרכיבים טכנולוגיים כולל שליטה ובקרה לאורך תוואי הדרך 
ובמקומות אסטרטגיים שייקבעו הכל ע"פ מפרט פיקוד העורף ודרישת אגף הבטחון 
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במועצה.

התכנית למרכיבים טכנולוגיים תאושר ע"י ענף התיישבות פקע"ר.

מחלקת יזמים ואגף הבטחון יהיו רשאים להורות על העתקה או הקמה מחדש של 
שער החשמלי ו/או ביתן שומר ובכלל זאת כל התשתיות הנדרשות והכל ע"פ מפרט 

פיקוד העורף.

בסיום העבודות תוגש מפת מדידה התואמת את המפרט הלאומי.

GIS-ראה - פרק הנחיות להגשת תוכניות למערכת ה

מטרדים
הקבלן יבצע הטיפול בכל המטרדים הקיימים במתחמי הבינוי ויבצע על חשבונו 

דרכים זמניות כולל אספלט ותאורה בכל הליך הקמה וביצוע הפרויקט וכן העתקת 
תשתיות קיימות אחרות הכל בתיאום וע"פ החלטת הרשות ומנהל הפרויקט מטעם 

הישוב.

הקבלן יתאם את פינוי פסולת ועודפי עפר מהמתחם למקום שפיכה שתורה הרשות 
והישוב.

על הקבלן לקחת בחשבון דרישה זאת ולברר ולטפל בנושא זה מול הרשות ולהיערך 
בהתאם.

הקבלן יתכנן ויבצע כל התימוכים באמצעות קירות תומכים של כל אלמנטי הבינוי 
והפיתוח הקיימים או וכן יתמוך הכבישים שמבוצעים באופן מלא.

הקבלן יתכנן ויבצע את החיבור לכבישים קיימים ובמעבר שיפועים נכון מבחינה 
תכנונית.

הנחיות כלליות בנושא 
עתיקות

במידה ויידרש ע"י רשות העתיקות/ קמ"ט . 1
ארכיאולוגיה ביצוע של פעולות מקדימות  

)פיקוח, חיתוכי בדיקה, חפירות בדיקה, 
חפירות הצלה מדגמיות, חפירות הצלה( יבצען 

היזם עפ"י התנאים.

במידה שיתגלו עתיקות המצדיקות שימור . 2
בהתאם להוראת החוק, ייעשו ע"י היזם ועל 

חשבונו, כל הפעולות המתבקשות מהצורך 
לשמר את העתיקות.
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הנחיות כלליות לתכנון עצים וצמחיה
תוכנית העתקת עצים

בתשריט התוכנית יסומנו העצים הבוגרים המצויים בתחומה באופן שיקבע קמ"ט 
חקלאות. עץ בוגר – עץ שגובהו 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד 
בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות. או כל עץ או 

שיח אחרים כפי שיקבע.

עצים לשימור
לפני תחילת ביצוע עבודות פיתוח ובינוי, יערך סקר מפורט לאפיון עצים . 1

המיועדים לשימור ויעשה מאמץ למנוע פגיעה בעצים אלה.

לפי שיקול דעתה, תוכל הוועדה המקומית לדרוש לכלול בהיתר בניה בתא שטח . 2
בו קיים עץ לשימור, תנאים לשימורו של העץ לרבות גידורו לפני תחילת העבודות 
שמירת גובה הקרקע הקיים בסמוך לגובה העץ, מניעת איטום הקרקע בריצוף או 
חיפוי )במרחק של 60 ס"מ לפחות( סביב גזע העץ ושמירת מרחב ללא בינוי סביב 

נוף העץ.

בעצים אלה לא יותרו עקירה ו/או גיזום של גזעים וענפים להוציא טיפול גנני . 3
מקצועי לטיפוח העץ. טיפול מקצועי זה יכלול גיזום גזעים צדדים לקבלת גזע 

ראשי אחד ודילול במידת הצורך.

עצים המתאימים להעתקה יסומנו ויועתקו לפי תכנית הבינוי והפיתוח לפני תחילת . 4
העבודה בתיאום ובפיקוח של רט"ג/ קמ"ט חקלאות.

צמחיה
ככל הניתן, יינטעו צמחים אנטיאלרגנים, חסכוניים במים, המשתלבים עם מגוון 

המינים המקומי.



42

הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

הנחיות להפחתת החשיפה לשפן סלע
בישובים באזור נתגלתה נגיעות של יתושי הפלבוטומוס המעבירים את מחלת 

הלישמניאזיס )'שושנת יריחו"( באמצעות שפני הסלע. ההנחיות מטרתן למנוע מושבות 
של שפני סלע בתחום התוכנית, הגורמים בנוסף גם נזק לגינות.

.טיפול.במסלעות.נוי. 1
יש להימנע מתכנון ובניה של מסלעות. במידה ומתוכננת מסלעה, יש לדאוג שלא 

יהיו כיסי אוויר בין הסלעים וזאת באמצעות מילוי בבטון.

.טיפול.מתאים.בעודפי.עפר.וחציבה. 2
 בכל פעילות של הקמת תשתיות ו/או מבנים, 

 יש להקפיד על טיפול מתאים במערומים זמנים של עודפי עפר וחציבה. 
יש להקפיד שלא להותיר אותם בשטח הישוב לאורך זמן. יש להקפיד שסילוק 

 חומרי טפל יתבצע כחוק ולא יושלך לתוך הישוב או בשוליו. 
 יש לסלק את עודפי העפר לאתרים מסודרים. 

כשבאחריות הרשות המקומית לפקח על כך באופן שוטף. במקום בו קיימים 
מערומים של בולדרים, יש לפנות מהמקום ניתן לרסקם על ידי כלי ציוד מכאני 
כבד מתאים. מומלץ להרחיק בולדרים מקרבת בתים עד למרחק מינימאלי של 

 150 מטר. 
הרחקה ו/או ריסוק מערומי בולדרים יבוצע רק לאחר ביצוע הדברה אינטנסיבית 
"עד להרטבה" כנגד זבובי חול, ורק באמצעות חומרים המאושרים על ידי המשרד 

 להגנת הסביבה. 
גריסת בולדרים תעשה עפ"י הנחיות האיגוד עפ"י חוק עזר מחצבות 

.הקמת.קירות.מסך. 3
מומלץ שלא להשתמש באבני לקט או דבש לצורך בנייה או ציפוי של קירות 
תמך. המרווחים בין האבנים יכולים להוות מקום נוח להתבססות של שפני 

סלעים. באם קיימים כבר קירות שכאלו במרחב הבינוי, רצוי לסתום את החללים 
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בין האבנים באמצעות בטון או כל חומר יציב אחר. פתרון זה אינו יכול להבטיח 
את סתימת כלל החללים הקיימים בסוג זה של קירוי. כמו כן הטיפול כרוך 
בעלות גבוהה ובזמן עבודה יקר.על כן במצב בו קיים כבר קיר הבינוי מסוגי 
אבנים שכאלו, מומלץ לשקול לצפות את הכל ביציקת בטון, על תשתית רשת 
פרוסה על פני הקיר. אפשרות אחרת לטיפול היא פריסה מלאה של רשתות, 
שגודל חוריהן אינו עולה על 2.5/2.5 ס"מ, כך שתמנע גישה של השפנים אל 

החללים הקיימים במרווחי האבנים ביקר התומך. 

.טיפול.במערכת.תשתיות. 4
מקום מים זמין, בין אן מדובר בזרימה קבועה של שלולית, יכול לגרום לצימוח 

סביבו ובכך להוות מוקד מזון עבור שפני הסלעים. מקור מים שכזה יכול 
להיות בעודפי מי השקיה בגינון ציבורי או פרטי, או כתוצאה מאחזקה לקוויה 
של מערכת אספקת המים או מערכות שפכים. לכן יש להקפיד שמרחב השטח 

תקין. תוך פיזור  הבנוי, כמו כן גם מחוצה לו, יישמרו מערכות ניקוז באופן  
מרבי של מי הגשמים ומניעת התהוות שלוליות. כמו כן, יש לוודא טיפול שוטף 

במערכות מים וביוב, תוך הימנעות מנזילות והתהוות מקווי מים עומדים. מומלץ 
שנציג הישוב, המופקד על בריאות הציבור, יבצע סיור קבוע בהיקף הישוב, על 

מנת לוודא שאין מקורות מים שאינם מטופלים כנדרש.

.אמצעי.גידור. 5
התקנת גדר יכולה להתבצע בשתי רמות ברמה הכלל יישובית וברמת השטח 

הפרטי.

התקנת חגורה מתחת לגדר – מתחת לגדר תותקן חגורת בטון מזוינת ברוחב 
מינימאלי של 20 ס"מ )מידות מינימליות 20/40 ס"מ(. החגורה תהיה שקועה 

לפחות 20 ס"מ בקרקע ותבלוט מעל הקרקע עד למגע מלא לאורך כל הגדר. 
מומלץ לאמץ את תקני משהב"ט לנושאי יציקת החגורה – קרי זיון מינימאלי של 

4 מוטות ברזל בקוטר 8 מ"מ לפחות לאורך כל החגורה, עם חישוקים סגורים 
ממוטות בקוטר 6 מ"מ, במרווחים של כל 40 ס"מ. כיסוי הבטון יהיה לפחות 2.5 

ס"מ מעבר למעטפת הזיון. רצוי להתקין את החגורה בעת הקמת הגדר כאשר 
עמודי הרשת יבוטנו במרכז החגורה. יחד עם זאת ניתן להקים את החגורה גם 

בגדר קיימת. במקרה של גדר היקפית שכבר קיימת, ניתן לפתור את חסימת 
הרווח מתחת לגדר הקיימת על ידי התקנת שמלת רשת במקום חגורת הבטון. 

יש להקפיד ששמלת הרשת תעוגן על הקרקע לכל אורך תוואי הגדר, וכך תיקשר 
במרווחים קטנים אל הגדר הניצבת.

.פתחי.ניקוז.בגדר. 6
באם בוחרים להתקין חגורת בטון היקפית מתחת לכל תוואי הגדר, יש הכרח 
לתכנן פתחי ניקוז, בהתאם לשיפועי דרך השירות לאורך הגדר וכן בהתאם 
לגאיות הטבעיים המתנקזים אל מחוץ לתחום המגודר, או לחלופין בהתאם 

למיקום הנקזים ההנדסיים של המרחב המבונה. מומלץ להתקין על פתחי הניקוז 
רשת פלדה מגולוונת עם רווחים שלא יעלו 2.5 ס"מ.

בשערי חירום המותקנים בגדר היקפית של הישוב, כמו כן בשערים הראשיים, 
יש לוודא שלא נותרים רווחים גדולים מ-2.5 ס"מ, בין המסגרות הקבועות לבין 

השערים הציירים.
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.התקנת.גדר.סביב.גינה.או.בית.פרטי. 7
במקרה זה אין צורך לנקוט באמצעים קיצוניים של גדרות גבוהות כדוגמת גדר 
ביטחונית היקפית לישוב, אלא ניתן להסתפק בגדר נמוכה עד לגובה מינימאלי 

של 1.5 מ', ובלבד שתהיה הקפדה על הדברים הנ"ל:

התקנת חגורת בטון מתחת לגדר לאורך כל התוואי המתוכנן או התקנת שמלת  ❏
רשת. יש להקפיד ששמלת הרשת תעוגן אל הקרקע לכל אורך תוואי הגדר, וכן 

תיקשר במרווחים שטנים אל הגדר הניצבת.

התקנת שן בולטת/ גדר חד שיפועית, עם שיפוע שלילי בטווח °90-°60 ביחס  ❏
לגדר הניצבת. מומלץ שהשן תבלוט לפחות 0.5 מ' מהגדר הניצבת.

הקפדה על מרווחים קטנים בגדר לא יותר מ-2.5/2.5 ס"מ. ❏

התקנת שערים ציריים באופן שלא יאפשר מעבר שפנים. ❏

יש להקפיד שענפי עצים צמודים לגדר לא יעברו מעל הגדר ויאפשרו מעבר  ❏
של שפנים לאורך הענפים לתוך החצר.

נוכחות כלב יכולה לתרום להרחקת שפני סלעים. ❏
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הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בזמן הבניה
בזמן עבודות בניה עלולים להיווצר מפגעים סביבתיים, הפוגעים באיכות החיים של 

התושבים בקירבת אתר הבניה, ואף הופכים למטרד בלתי נסבל. בנוסף, עלולות 
העבודות לזהם את הסביבה של האתר תוך עבירה על חוקי איכות הסביבה כגון 

שמירת הניקיון, חוק המים, והחוק למניעת מפגעים.

הנחיות.כלליות:

ייזם הפרויקט יפרסם מודעה במקומן ויודיע לציבור באמצעות אתר האינטרנט . 1
של הרשות המקומית, מודעות ו/או מכתבים אישיים על תחילת העבודות ויציין 

מספרי טלפונים של היועץ הסביבתי )אם קיים(, מנהל העבודה/האתר, מוקד 
השירות המקומית והמח' לאיכות הסביבה כמקבלי פניות ותלונות מתושבי האזור.

אתר הבניה יוקף בגדר קשיחה בגובה 2 מ' לפחות בכל היקפו. אין להניח חומרי . 2
בניה וציוד בניה מחוץ לגדר, אין לבצע שום פעולת בנייה או הכנה לבניה מחוץ 

 לגדר האתר.
על הקבלן לנקוט באמצעים לצמצום אבק מדרכים ומעבודות עפר ע"י הרטבה 

במים ו/או בחומרים מייצבים.

אין להרטיב בתמלחות, בדלקים או בחומרים מזהמים אחרים. תדירות ההרטבה . 3
תהיה כזו שתשמור על יציבות הדרכים. שימוש במייצבים מסחריים יבוא לאישור 

האיגוד לאיכות הסביבה בכתב טרם התחלת השימוש בהם.

דרכי הגישה לאתר יסללו כמו כן דרכים שניתן לסלול בתוך האתר )אפילו . 4
זמנית(. סלילה  

בקידוחים בקרבת מגורים ייעשה שימוש במכונות קידוח המצוידות במסנני אבק . 5
הקולטים את האבק. במידת הצורך יורטב אזור הקידוח ע"י ממטרות. לא תותר 

הפעלת מכונות קדוח ללא אמצעים למניעת אבק. יש ליידע את דיירי הרחוב/
השכונה לפני תחילת עבודות חפירה או עבודות קידוח כלונסאות ולמסור להם 
מידע על היקף העבודה, זמן התחלה וסיום יומי, מועדי התחלה וסיום העבודות 

וכתובת לפניות.
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משאיות היוצאות או נכנסות לאתר יכוסו כל העת ביריעות על מנת למנוע פיזור . 6
אבק.

בימים בהם ישנן רוחות חזקות המסיעות אבק מהאתר הבנייה לכיוון מבני . 7
המגורים יש להפסיק את העבודות העפר.

פסולת:

עודפי עפר ינוצלו למילוי בתוך האתר. עודפים יפונו לאתר שפיכת עפר אזורי . 1
מאושר בתב"ע כדין, תוך הקפדה על הוראות התב"ע, או לאתר מאושר ע"י איגוד 

ערים לאיכות הסביבה, ובהעדרו לאתר אחר על פי אישור בכתב.

פסולת בניין הכוללת ברזלים, עץ שאריות דבקים וצבעים, קרטונים, שקי נייר . 2
מכלי פלסטיק, יריעות פלסטיק, וכדו'- תאסף במכולה המיועדת לכך שתפונה 

למחזור או לאתר סילוק פסולת אזורי מאושר ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה, 
או לחילופין יפונו ע"י הרשות המקומית ע"י מערכות פינוי הפסולת העירונית שלה.

חל איסור להבעיר פסולת בניין מסוג זה.. 3

פסולת בניין אינרטית, כגון שאריות בטון, מרצפות, קרמיקה, שאריות הריסה . 4
וכדו' יאספו באתר וייגרסו למחזור באתר. שינוע פסולת בניין גרוסה מחוץ 

לאתר ו/או שיווקה יאושרו מראש ובכתב ע"י האיגוד עם הצגת יעדי השיווק וא/ו 
הסילוק.

פסולת ואבק שיוצרו בתקופת הבנייה יינוקו לפחות אחת לשבוע סביב האתר עד . 5
מרחק של 25 מ' מגבול האתר. מידי חודש ו/או עפ"י הנחיית המפקח, יבוצע מבצע 

ניקיון לאיסוף פסולת שהתעופפה ו/או התגלגלה עד מרחק 50 מ' מהאתר.

רעש:

הרעש מהאתר לא יחרוג מהתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר(, התשנ"ב- . 1
.1992

הציוד המכני יעמוד בתקנות למניעת מפגעים )רעש מציוד הבנייה(, התשל"ט-1979.. 2

העבודות באתר יוגבלו לשעות 7:00 עד 19:00 )7:00 עד 19:00 בימי חול ו-7:00 עד . 3
16:00 בימי שישי ובערבי חג(.

דרך הגישה את האתר תעקוף אזורי מגורים ככל הניתן. יש להציב שלטי הכוונה . 4
ברורים כדי למנוע כניסת משאיות לשכונות מגורים.

במידת הצורך יש לבצע מיגון אקוסטי )להקטנת הרעש מציוד הבנייה הכבד( ע"י  . 5
אמצעים פיסיים.

אין להפעיל מערכות כריזה באתר למעט צרכי חרום. התקשרות תתבצע באמצעות . 6
מכשירי קשר ניידים.
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זיהוי.קרקע.ומים:

בזמן תחזוקה של ציוד מכני באתר יש להימנע מכל שפיכת שמן או דלק על . 1
קרקע האתר. שמנים ודלקים עודפים יאספו ויפונו למיחזור.

מתקני תדלוק לכלים מכניים באתר יצוידו במאצרות בנפח 110% מנפח מיכל . 2
התדלוק. התדלוק יבוצע מעל משטח ניקוז אל המאצרות לבל ידלפו דלקים אל 
הקרקע. ריקון המאצרות אל מיכלי סילוק במקרה של מילוין במי גשם או דלק 

יבוצע אך ורק בנוכחות המפקח במקום. עודפי דלק וא/ו מי גשמים מעורבים 
בדלקים יפונו למיחזור.

קרקע מזוהמת בדלק או שמן תיארז מידית בכלי אצירה ותפונה לאתר סילוק על . 3
פי  הנחיית המפקח.

במידה וישנם מבנים יבילים באתר יש לחבר את יציאת השפכים שלהם למערכת  . 4
האיסוף העירונית. לחילופין יש לאגור את השפכים במכל אטום ולפנות לנקודת 

חיבור בתאום עם הרשות המקומית.

יש להציב שירותים ניידים לשימוש הפועלים. לא תתאפשר הזרמת שפכים . 5
משירותים אלה אל הסביבה.
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הנחיות לגריסת אבנים
עמידה בחוק עזר )מחצבות( עפ"י הנדרש באזור רגיש במיוחד.

לעניין הדרישה לתכנית ניטור אבק אזור רגיש במיוחד למדידה רציפה, ניתן להמירה  
במדידות עונתית עפ"י תכנית שתוגש לאישור איגוד ערים לאיכות סביבה ותאושר על  

ידם ובלבד שמדידת אבק שוקע ואבק מרחף עדיין יבוצעו תוך שבוע ימים מיום 
הפעלת המגרסה ובמועדים נוספים כפי שיקבעו. המדידות יבוצעו ע"י חברה שאושרה 
והוסמכה לכך ע"י מ. הגנה"ס ועל איגוד ערים לאיכות סביבה והביצוע יתואם איתם.

הודעה תימסר לדיירים בבתים הסמוכים )עד רדיוס של 500 מ' מהמגרסה( קודם 
לתחילת העבודות ותכלול הסבר על הפעולות למניעת מטרדים ודרכי התקשורת 

לנציגי היזם.

המגרסה תוצב באזור המילוי ולא באזור החציבה.

לא יוכנסו חומרים לגריסה מחוץ לשטח העבודה.

עבודות החפירה, הגריסה והמילוי יבוצעו בשעות היום בלבד, בין 7:00 בבוקר ל-19:00 
בערב בימי העבודה ע"פ חוק עבודה ומנוחה.

על היזם לדווח למועצה על הפעלת המגרסה ועל תקופות ההפסקה בהפעלתה.
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נספחים
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נספחים
מדריך למסירת שטח....................................................................................... 53
מדריך לקבלת תשתית................................................................................... 60
71 ....................................................... דרישות מחלקת יזמים למתן טופס 4
74 .................................................................................................... התחייבות יזם
82 ................................................................... רשימת גורמי מועצה מאשרים
83 .................................................................................................. פרט פס האטה
84 .................................................................................................. פרט פס האטה
חתך טיפוסי בחפירה....................................................................................... 85
86 .......................................................................................... חתך טיפוסי במילוי
לוגו מכסה ביוב.................................................................................................. 87
שוחת ביוב........................................................................................................... 88
חתך טיפוסי לקו ביוב....................................................................................... 89
90 ............................................................................................................ מפל בקיר
91 .......................................................................................... מפל חיצוני לשוחה
92 ........................................................................................... גמל מים - אל חוזר
חיבור מים............................................................................................................ 93
חתך טיפוסי לקו מים....................................................................................... 94
95 ............................................................................................ מעבר לפוליאתילן
מקטין לחץ.......................................................................................................... 96
כיבוי אש............................................................................................................... 97
98 ........................................................................................ מגוף חוצץ להידרנט
הקמת עמודים – הנחיות למילוי טופס..................................................... 99

מסלעות............................................................................................................... 100
פתח לעץ במדרכות......................................................................................... 101
102 ......................................................................................................  פינת מיחזור
פח מוטמן............................................................................................................ 103
פח מוטמן - המשך........................................................................................... 104
מתקני משחק.................................................................................................... 105
מתקני משחק.................................................................................................... 106
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שכבות ובלוקים מאושרים לשימוש
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שכבות ובלוקים מאושרים לשימוש -המשך
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שם הפרוייקט

ישוב

מס' יח"ד

יזם

מנהל פרוייקט

מדריך למסירת שטח ליזם
מועצה אזורית מטה בנימין

בנימין
מועצה אזורית מטה בנימין

מחלקת יזמים

מדריך למסירת שטח
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שם 

סטטוס

לא קיים/קיים

 לא קיים/קיים

 לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

מחלקת יזמים וליווי שכונות

פרוטוקול מסירת שטח ליזם מתאריך          
 ישוב

נוכחים

כתובת מיילתפקיד

באחריות

תכניות עבודות עפר וקירות תמך ומסלעות

היתר חפירה מחברת חשמל

היתר חפירה ממקורות

סוג אישור

מסלעות ותשתיות, קירות תמך, היתר לעבודות  עפר 

אחראי בטיחות לעבודה+ מהנדס ביצוע + כתב הסמכה למנהל עבודה 

ט  עבודה"קמ- הודעה על פעולות בנייה 

הוט/היתר חפירה מבזק

שערי כניסה ויציאה לאתר+ '  מ2גדר איסכורית בגובה - תכנית גידור אתר 

ט חקלאות לכריתת עצים"אישור קמ

תכנית פירוקים ופינוי מטרדים

תיאום מונה מים מול המועצה

תיאום מונה חשמל מול הישוב

תיאום מקום שפיכה לעודפי עפר
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

לא קיים/קיים

 

רחל בלקר: רשמה

קבלת היתר גריסת בולדורים מאגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון

הערות סיור מהשטח                 באחריות

כניסה ויציאת משאיות וכלים כבדים- תיאום דרכי גישה לאתר 

תיאום שלט באתר עם פרטי מנהל העבודה ומספר הנייד  שלו כמתחייב בתקן
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

שם הפרוייקט

ישוב

מס' יח"ד

יזם

מנהל פרוייקט

מדריך לקבלת תשתיות
מועצה אזורית מטה בנימין

בנימין
מועצה אזורית מטה בנימין

מחלקת יזמים

מדריך לקבלת תשתית
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

ד"בס

לנוהל' נספח א: תאריךמחלקת יזמים וליווי שכונות

נוכחיםישוב
חברה תפקידשם 

    :פרוייקט

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

('4כולל עמוד )הגנות לעמודי תאורה 

קבלן חשמל , מזכיר ישוב, מתכנן חשמל, מחלקת חשמל: סיור בשטח ובדיקת העבודה בנוכחות
מחלקת יזמים, מפקח, מבצע

פנס שבתכנון, מגש, מפרט עמוד

גישה בטוחה לעמוד

(מ מעל גובה אדמת גן" ס15)עמוד באדמת גן 

יש לוודא שהותקנו כפפות בקצה הכבל

מ מעל הריצוף" ס5ג כל האומים בבסיס העמוד עד "ציפוי זפת חם ע

עם התייחסות גודל נתיך הגנה על המעגל שיתאים לתקן ללולאת התקלה- אישור בודק 

אישור יצרן עמודי התאורה

י"אישור חח

י לעמודי התאורה"אישור מת

פרוטוקול מסירת חשמל

תאורת חשמל ציבוריות

as-made + cdתכנית מצב קיים 

"שיפוט שכונות"תכנית תכנון מאושרת על ידי המועצה עם חותמת 

(התאמת תכנון מול ביצוע)חתימת מתכנן לביצוע בפועל /אישור

 מטר4פ עד "גובה פנס בשצ

השלמת המרווח בין בסיס העמוד  ליסוד

יש לוודא שהותקנו שרשרות בין העמוד למכסה

LTבדיקת 

בדיקת המצאות כל האומים על יסוד העמוד

מעבר , מדרגות, צמתים)התאורה תישאר בנקודות חשובות שהמתכנן הדגיש , בורר במצב לילה
(חצייה ועוד

 בחלוקה של עמודי התאורהRSTבדיקת חלוקת 

בדיקת חלוקת עומס על הפאזות

איזון פאזות
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

:כללי

:מרכזייה

:תאורה

עמוד

תאורת חשמל ציבורית- הערות סיור מהשטח 

תאור

                באחריות
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

: תאריךמחלקת יזמים וליווי שכונות

נוכחיםישוב
חברה תפקידשם 

    :פרוייקט

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

מ" ס30 צווארון תא ביוב עד 

HDPEבדיקות מעבדה שדה לקוי מים 

ריתוכים+ אישורי מעבדה לבדיקת לחץ 

לאביזרים מותקנים- אישורי מעבדה 

לקוי מים-  אישורי חיטוי 

,מ" ס60ב קוטר .מכסה ת

אישור אכלוס מכיבוי אש

מתכנן , נציג מחלקת תשתיות זורמות: סיור בשטח ובדיקת העבודה בנוכחות
מנהל מחלקת יזמים, מפקח, קבלן מבצע, מזכיר ישוב, מים וביוב

דרך גישה לקו הביוב

תחתית תא ביוב משולב מגנופלסט

SN-8 מסוג PVCאישור צנרת 

ח תקינות"דו+ צילום וידאו  לקווי ביוב 

מים וביוב- פרוטוקול מסירת תשתיות זורמות          

מים וביוב- תשתיות זורמות 

(קטרי צנרת ותאים, קוי ביוב ומים) as-made + cdתכנית מצב קיים 

תכנית עבודות מים וביוב חתומה על ידי המועצה

התאמת תכנון מול ביצוע- חתימת מתכנן לביצוע בפועל /אישור
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

:כללי

:מים

:ביוב

שוחה

                באחריותמים וביוב- תשתיות זורמות -הערות סיור מהשטח 

תאור
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

: תאריךמחלקת יזמים וליווי שכונות

נוכחיםישוב
חברה תפקידשם 

    :פרוייקט

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

ח תקינות"דו+ צילום וידאו  לקווי ביוב 

מתקן שאיבה/ש"תכנית מאושרת לביצוע חתומה על ידי המועצה  לבניית מט

מתקן שאיבה/ש"פרוטוקול מסירת מט

ש"מט- תשתיות זורמות 

(קטרי צנרת ותאים, קוי ביוב ומים) as-made + cdתכנית מצב קיים 

מתקן שאיבה/ש"היתר בנייה לתכנית מט

התאמת תכנון מול ביצוע- חתימת מתכנן לביצוע בפועל /אישור

HDPEבדיקות מעבדה שדה לקוי מים 

ריתוכים+ אישורי מעבדה לבדיקת לחץ 

לאביזרים מותקנים- אישורי מעבדה 

SN-8 מסוג PVCאישור צנרת 

אישור אכלוס מכיבוי אש

אישור מהנדס בודק למתקן החשמל/ י למתקן החשמל "אישור חח

אישור מחלקת חשמל תשתיות זורמות ללוחות חשמל ולבקרה של המתקן

שער כניסה דו כנפי עבור משאית+ גידור 

ביצוע אספלט בכל שטח מתקן הסניקה או השאיבה

, מתכנן מים וביוב, נציג מחלקת תשתיות זורמות: סיור בשטח ובדיקת העבודה בנוכחות
מנהל מחלקת יזמים, מפקח, קבלן מבצע, מזכיר ישוב

,מ" ס60ב קוטר .מכסה ת

מתקן שאיבה/ש"דרך גישה למט

תחתית תא ביוב משולב מגנופלסט

מ" ס30 צווארון תא ביוב עד 



66

הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

:כללי

:מים

:ביוב

שוחה

                באחריותש"מט- תשתיות זורמות -הערות סיור מהשטח 

תאור
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

:תאריךמחלקת יזמים וליווי שכונות

נוכחיםישוב
חברה תפקידשם 

    :פרוייקט

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

פרוטוקול מסירת כבישים ומדרכות

כבישים ומדרכות

as-made + cdתכנית מצב קיים 

תכנית  כבישים ותמרור חתומה על ידי המועצה

מעקה/בדיקות להתקנת גידור

התאמת תכנון מול ביצוע- חתימת מתכנן לביצוע בפועל /אישור

בדיקות מצעים

בדיקות בטון

בדיקות שתית

בדיקות אספלט

אישור מהנדס על ביצוע ויציבות קירות תומכים ומסלעות

מזכיר , מתכנן הכבישים, נציג   אגף תפעול: סיור בשטח ובדיקת העבודה בנוכחות
יזמים' מנהל מח, מפקח, קבלן מבצע, ישוב

                באחריותכבישים ומדרכות-הערות סיור מהשטח 

ביצוע בשטח על פי תכנית-  תכנית תמרור 
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

 :תאריךמחלקת יזמים וליווי שכונות

נוכחיםישוב
חברה תפקידשם 

    :פרוייקט

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

אישור מכון התקנים למתקני שעשועים

עמידה בתקנות התגוננות לשמניה- אישור אגוד ערים לאיכות הסביבה 

                באחריותים"פיתוח ושצפ-הערות סיור מהשטח 

אישור יועץ נגישות

אישור מהנדס להצללות

מחלקת יזמים, קבלן מבצע, מפקח, מזכיר ישוב, נציג אגף תפעול: סיור בשטח ובדיקת העבודה בנוכחות

אישור יועץ בטיחות

ם"פרוטוקול מסירת פיתוח ושצפי

ם"פיתוח ושצפי

as-made + cdתכנית מצב קיים 

תכנית  חתומה על ידי המועצה

אישור מהנדס על ביצוע יציבות קירות ומסלעות

התאמת תכנון מול ביצוע- חתימת מתכנן לביצוע בפועל  /אישור
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

:תאריךמחלקת יזמים וליווי שכונות

נוכחיםישוב
חברה תפקידשם 

    :פרוייקט

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

ביצוע פחים מוטמניםלא קיים/ קיים 

פרוטוקול מסירת פחי אשפה

פחי אשפה

תכנית חתומה על ידי המועצה

אישור מיקום פחי אשפה

התאמת תכנון מול ביצוע- חתימת מתכנן לביצוע בפועל  /אישור

, מפקח, מזכיר ישוב, מחלקת פינוי אשפה: סיור בשטח ובדיקת העבודה בנוכחות
מחלקת יזמים

ביצוע מרכז מיחזור

                באחריותפחי אשפה- הערות סיור מהשטח 
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

:תאריךמחלקת יזמים וליווי שכונות

נוכחיםישוב
חברה תפקידשם 

    :פרוייקט

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

לא קיים/ קיים 

בדיקות אספלט
,  מחלקת חשמל, ר"נציג פקע, מחלקת בטחון: סיור בשטח ובדיקת העבודה בנוכחות

מחלקת יזמים, מפקח,  מזכיר ישוב

                באחריותמרכיבי בטחון-  הערות סיור מהשטח  

פרוטוקול מסירת מרכיבי בטחון

מרכיבי בטחון

תכנית חתומה על ידי המועצה

התאמת תכנון מול ביצוע- חתימת מתכנן לביצוע בפועל /אישור

בדיקות מצעים

אישור מחלקת בטחון

ר"אישור נציג פקע

אישור בודק מוסמך לתאורה

בדיקות שתית

as-made + cdתכנית מצב קיים 
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הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים



להלן דרישות שיש להשלים בטרם מתן טופס 4:

יש להשלים דרישות אגף הנדסה למתן טופס 4 (המצ"ב)  .1
אישור מהנדס על ביצוע ויציבות קירות תומכי כביש, תומכי מגרשים ומסלעות (ע"ג הטופס המצ"ב)  .2

יש להעביר אישור מתכננים לפיקוח עליון בטרם אכלוס (ע"ג הטופס המצ"ב)  .3
יש להעביר אישור יועץ בטיחות לפיתוח הציבורי לפרוייקט  .4
יש להעביר אישור יועץ נגישות לפיתוח הציבורי לפרוייקט  .5

אישור אכלוס מכיבוי אש לפרוייקט  .6
יש להעביר אישור תקינות מערכת הביוב והמים על ידי מחלקת  תשתיות זורמות.  .7

יש להשלים מסירת תשתיות: מים וביוב, תאורה, מרכיבי בטחון, פיתוח, כבישים , ניקוזים     .8
ומדרכות,כולל השלמת תיקי מסירה מושלמים כמפורט ב"נוהל קבלת שכונות   

ניקיון ופינוי שפכי עפר, בולדרים ולכלוך מסביב לפרוייקט כולל מדרונות  .9





תהליך אכלוס פרויקט מסירת השכונה וקבלת טופס 4:

בדיקת פקח המועצה ועמידת הבנייה בתכניות ההיתר  .1
אישור שטיפה וחיטוי מערכות מים  .2

אישור בדיקת מכון התקנים לבדיקת בטון  .3
אישור בדיקת הג"א את אטימות הממ"ד  .4

מפת ASMADE כולל: מבנים, פיתוח וכבישים  .5
בבניין עם מעלית אישור מכון התקנים לתקינות המעלית -  .6

כולל רישיון להפעלתה  
מסירת כל התשתיות הציבוריות ואישורן במחלקות המועצה  .7

אישור אכלוס מכיבוי אש  .8
ייתכנו תנאים נוספים לאכלוס עפ"י דרישות המועצה.  .9



דרישות מחלקת יזמים למתן טופס 4
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ד"בס

: תאריךמחלקת יזמים וליווי שכונות

: שם היזם:ישוב
:מגרש

: שלב

: ד לאכלוס"יח' מס

:הערות

:הערות

:הערות

:הערות

אישור זה אינו מהווה !!!!! אישור זה הינו עבור פיקוח עליון לצורך אכלוס בלבד  
****אישור מסירת תשתיות למועצה

:לסיכום

טרם אכלוס - פיקוח עליון  - אישור מתכננים  

:מים וביוב

:לא קיים מתאריך/קיים:                   אישור אריאל ברייס

:לא קיים מתאריך/קיים:                              אישור מתכנן

:תאורת רחובות

:לא קיים מתאריך/קיים:                     אישור נועם גיטלמן

:לא קיים מתאריך/קיים:                              אישור מתכנן

:ים"פיתוח ושצפ

:לא קיים מתאריך/קיים:                                 אישור מתכנן

:שם מנהל הפרוייקט

:לא קיים מתאריך/אלרואי תנעמי    קיים/אישור מאיר שילה

:כבישים

:לא קיים מתאריך/קיים:                              אישור מתכנן
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 בס"ד
 מחלקת יזמים וליווי שכונות

  :'02-9977140טל   :1532-9977112פקס    belker@binyamin.org.il      

 

 
 

 ומסלעות ים , תומכי מגרשאישור מהנדס על ביצוע ויציבות קירות תומכי כביש
 
 
 

 מס' יח"ד יזם  שם הפרוייקט ישוב

    
 

 
 

 ______________  ____________________  אני הח"מ:  ___________________
 ת.ז.    שם משפחה            שם פרטי     
 

                    ___________________________________________________________________ 
 כתובת                         

 
 
 
 הריני מצהיר כי אני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים הישראלי המחייב בישראל עפ"י הדין. .1

 מס' הרישום שלי הוא: _______________

 

, יציבות ירות תומכי כביש, קירות תומכי מגרשים, מסלעותהריני מצהיר כי עבודות הפיתוח הכוללות: ק .2

והנחיות המהנדס המתכנן  בוצעו על פי תכניות מהנדס קונסטרוקציההוקמו בהשגחתי המלאה ו ,מדרונות

 שהוגשו למועצה.

  

העבודות נערכו על פי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים במדינת ישראל וכי קוימו כל ההוראות  .3

 ניין זה.המחייבות לע

 

הצהרתי זו , בהסתמך על ביקורת שערכתי במקום במסגרת פיקוח, או אדם מטעמי המאשר שהעבודה  .4

 בוצעה בהתאם לתכניות הקונסטרוקציה והנחיות המהנדס המתכנן שהוגשו למועצה.

 

 

 

 

 

___________________      ____________________ 
 חתימת מהנדס          תאריך              
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 לכבוד                     לכבוד   

 מטה בנימיןהועדה מיוחדת לתכנון ובניה    מטה בנימיןהמועצה האזורית             

 

 

התחייבות בלתי חוזרת לביצוע עבודות תשתיות ופיתוח ביישוב  הנדון:

___________  

 

  ______________החתימה מטעם  המורש____________ת.ז.   ______________אני הח"מ 

 מאשר ומתחייב כלפיכם בשם החברה כדלהלן: (ו/או היזם" החברה)להלן: " ____________ח.פ. 

 

וברצון החברה לבצע עבודות פיתוח ותשתיות במתחם הידוע כמגרשים  :הואיל

,  ________בישוב . ______מסגרת תוכנית מתאר מפורטת מס' ___________

למסמך זה ובכלל זה במגרשים הפרטיים,  נספח א'וזאת בשטח המסומן בתשריט 

מגרשים שנועדו לבניית מבני ציבור והכבישים המובילים אליהם )להלן: ב

 "(;המתחם"

 

סיווג קבלני  יבעלהקבלנים עמם התקשרה לביצוע העבודות והחברה מצהירה כי   והואיל:

לבצע את העבודות נשוא  יםמתאים בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים ומוסמכ

 הסכם זה;

 

אשר  ולשם בניית יחידות הדיור יש הכרח לבצע את כלל עבודות הפיתוח והתשתית והואיל:

 ישרתו את יחידות הדיור ואת המתחם כולו כולל חיבור לתשתיות על;

 
צ"פים שומוסכם על החברה  כי כלל עבודות התשתית והפיתוח הנדרשים כמו גם  והואיל:

צעו על ידי החברה באופן בלעדי, ועל חשבונה הבלעדי, מבלי שתהיה במתחם יבו

 לבצעם, או לממן את ביצועם באופן כלשהוא; למועצה כל חובה

 

וידוע ומוסכם על החברה כי תנאי לקבלת היתרי בניה לבניית יחידות הדיור הוא  והואיל:

ת הפיתוח ביצוע כלל עבודואישור הועדה לתכנון ובניה לכלל התוכניות לשכונה ו

  .והתשתיות לשביעות רצונה של המועצה

 

לבניית יחידות הדיור הוא ביצוע  4טופס וידוע ומוסכם על החברה כי תנאי לקבלת  והואיל:

 .כלל עבודות הפיתוח והתשתיות לשביעות רצונה של המועצה

 

 

 לפיכך הננו מתחייבים כדלהלן:

 

התחייבות יזם

א !
טיוט
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באופן בלעדי לביצוע כלל עבודות התשתיות והפיתוח, ומחוייבת החברה תהיה אחראית  .1

חשמל, תאורה חציות טל"כ, ניקוז, תשתיות לרבות סלילת כבישים, מדרכות,  מים, 

גינון, מתקני ספורט ומתקני משחקים, קירות תמך, תאורת רחוב ותקשורת, וכל עבודות 

ביצוע וכן בפיתוח ותשתית אחרת הנדרשת על פי תוכנית המתאר בתחום המתחם 

ובנית/סלילת  ים קיימיםתשתיות היקפיות הכוללות: חיבור לקו ביוב אזורי, העתקת קו

לא מצורף  –)נספח א'  , הכל על פי תוכנית בניין העיר המאושרתכביש גישה לשכונה

וכן   ,'ב כנספחוכן בהתאם לרשימת התוכניות המצ"ב להתחייבות זו ומסומנת , פיסית(

התשתיות הנ"ל למתחמים שכנים, במסגרת ביצוע הרחבה כל עבודה הנדרשת לחבר את 

או בכל מסגרת אחרת, ובכלל זה ביצוע קווי ביוב ומים אשר יחברו את המתחם 

, וכן בניית בוסטר למערכת ______(_____)אשר במקרה דנן הוא: _ לפתרונות הקצה

המים וכן לשאת במימון כל פתרון קצה של תשתית שיידרש לבצע למתחם )להלן: 

 "(.העבודות"
 

אחראית לספק ולהתקין על חשבונה מונה מים לקריאה מרחוק לחיבורי החברה תהא  .2

.  המערכות הנ"ל תכלולנה התקנה וביצוע עגליםצרכן פרטיים ומונה ראשי לשכונה לפי מ

 מגופים עיליים הנדרשים לשם כך.

 

בוהה ועל כן תהיה החברה אחראית באופן בלעדי לתקינות העבודות, לביצוען באיכות ג .3

פי תקנים מקובלים, וכן תהיה אחראית באופן בלעדי לתיקון העבודות או כל ליקוי בהן, 

מקרה בו יידרש תיקון כלשהוא של העבודות ותשא בעצמה ובאופן בלעדי בכל  בכל

 הוצאה שתידרש לשם ביצוע העבודות ללא יוצא מן הכלל.

 

ם  מיום חתימת התחייבות חודשי______תוך  אנו מתחייבים לסיים את כלל העבודות .4

 .זו

 

החברה מתחייבת לקבל את אישור המועצה לכלל התוכניות לביצוע העבודות בטרם  .5

. מוסכם עלינו כי המועצה תהיה רשאית לדרוש מהחברה לשנות או לתקן יבוצעו על ידה

או לפסול כל דבר בתוכניות הנ"ל. כל תיקון בתוכניות או ביצוע העבודות בעקבות 

 .החברהחשבונה הבלעדי התיקון יהיה על 

 

דוע לנו כי החברה לא תהיה זכאית לקבל כל תמורה או תשלום מאת המועצה או הועד י .6

בגין ביצוע העבודות, וכי המועצה לא תחשב בשום אופן כמזמין  ___________אגו"ש 

וסכם כי כמזמיני העבודות יחשבו אך ורק בעלי המגרשים/בתים ו/או רוכשי מוהעבודות 

המגרשים/בתים בהווה או בעתיד. כמו כן, מוסכם עלינו כי לא יהיו לנו כל תביעות 

הנזכרת לעיל  בגין  כנ"ל /או האגו"שלתשלום תמורה כלשהיא מאת המועצה ו/או הועד ו

 ביצוע העבודות.

  

א !
טיוט
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חברה תהיה אחראית באופן בלעדי לכל דבר שייגרם לגורם כלשהוא בגין ביצוע העבודות  .7

או עבודות או כתוצאה מביצוען או עקב ליקויים שנתקלו בהן, או לכל מחדל בביצוע 

 י צדדים שלישיים.העבודות, ובכלל זה אי עמידה במועדי ביצוע להן התחייבה כלפ

 

"( תהיה רשאית הועדה)להלן: " מטה בנימיןדוע לנו כי הועדה המיוחדת לתכנון ובניה י .8

ליחידות הדיור בטרם תסיים החברה את ביצוע כלל עבודות  4טופסי שלא להוציא 

)ובכלל זה פיתוח כלל השצפ"ים שבמתחם בהתאם לתכניות, ולאחר  הפיתוח והתשתית

למתקני משחקים(.  1498הצגת אישור מכון התקנים למתקנים והצבתם לפי תו תקן 

לפצל את הפרויקט ליותר מחלק אחד, ולבצעו בשלבים, כי אז יהיה  והיזם יבקשבמידה 

במסגרת  שעליו לבצעעליו לקבל אישור בכתב ומראש מאת המועצה לגבי חלק העבודות 

 בסיום בניית יחידות הדיור של אותו השלב.  4כל שלב על מנת לקבל טופס 

 

האגרות  מובהר בזאת כי העבודות לא יבוצעו בטרם הוצא היתר בנייה לביצוען וטרם שולמו .9

 טלים למועצה. יוהה

פתרון הקצה הנקוב לעיל. ל וחיבורםתשתיות הביוב כלל בצע את החברה תזאת כי במובהר  

ככל שיש חובה לשלם בגין ההתחברות לפתרון הקצה לגוף שלישי המפעיל את המתקן, כי אז 

 חברההשככל הסך ישולם על ידינו, מבלי שתהיה לנו הזכות לקבלת החזר כלשהו בגין כך. 

 תזכאי חברההיה התבצע עבודות מחוץ למתחם ויזמים אחרים יתחברו לתשתיות אלו, ת

תהיה לא החברה ש השתתפות בעלות בניית התשתיות מאת היזמים הנ"ל. בכל מקרה, לדרו

 לבקש כל תמורה בגין ההתחברות הנ"ל מאת המועצה.   תזכאי

 

לקבלת היתרי בניה  זכאיםנהיה  לאאת ביצוע כלל העבודות,  נסייםלנו כי בטרם  ידוע .10

וכן ביצוע . מלא של כלל העבודות, ובכלל זה העבודות ביצוע לבניית יחידות המגורים.

   לפרויקט.   4הינם תנאי לקבלת טופס שצפ"ים 
 

קב"ט  ע"ישיאושרו בהתאם לתוכניות ובמימונו  ידינוכלל מרכיבי הבטחון יבוצעו על  . 11

 . וגורמי הביטחון המועצה

 

השכונה המסומן  מתחםשלא להשליך פסולת כלשהיא מחוץ לתחום  תמתחייבהחברה  . 12

 תהיה זכאיהחברה תתוכנית, ולפנות על חשבוננו כל פסולת שהושלכה מחוצה לו. בנספח א' ב

וזאת כל עוד יש בה צורך לשם ביצוע עבודות עפר. המתחם להותיר פסולת חציבה בתחום 

ועל שיוסכם ויאושר  ע"י המועצה מאושר למקום  החברה יתרת הפסולת תפונה על ידי

 הבלעדי.  ן החברהחשבו

          

החברה מתחייבת לפעול לכך כי ביצוע העבודות יהיה מבוטח בביטוחים מתאימים, לרבות  .13

ביטוחי צד ג' וביטוחים נוספים לכיסוי כל סיכונים ויהיה חייב לפעול לכך שהקבלנים אשר 

יבצעו עבורו את העבודות יהיו מכוסים בכיסוי ביטוחי מתאים במהלך כל ביצוע העבודות. 

לכך שהמועצה תהיה רשומה כמוטב נוסף בפוליסות הנ"ל. החברה מתחייבת לדאוג 

א !
טיוט



77

הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

 4 

הפרמיות בגין הפוליסות הנ"ל ישולמו באופן בלעדי על ידי החברה. כך גם דמי ההשתתפות 

העצמית ישולמו באופן בלעדי על ידי החברה. תנאי לתוקפו של הסכם זה הוא הצגת 

, בודות הפיתוח והתשתיתקבלת היתר בנייה לעמיום  וםי 14בתוך  הפוליסות בפני המועצה

 וקבלת אישור המועצה לתוכנן ולסכומי התגמולים הנקובים בהם.  

 

כן מתחייבת החברה לשפות את המועצה ולפצותה בגין כל הוצאה שתהיה לה כתוצאה מן  .14

העבודות או בגללן או בקשר אליהן, ולרבות במקרה של תשלום פיצויים לצדדים שלישיים 

או בעקיפין לעבודות, ובכלל זה בשל אי סיומן במועד, וכן בגין  כלשהם והקשור במישרין

 הוצאות או נזקים כתוצאה מליקויים בביצוע העבודות.

 

מוסכם כי המועצה תהיה רשאית, אך בכל מקרה לא חייבת, למנות מפקח מטעמה אשר  .15

בים יפקח פיקוח עליון על ביצוע העבודות. החברה וקבלני המשנה מטעם החברה יהיו חיי

 לפעול בהתאם להוראות המפקח, והוראותיו יגברו על הוראות כל מפקח מטעם החברה.

החברה תדאג לעגן הוראה זו בכל הסכם שייחתם עם קבלני הביצוע. במידה והמועצה תבחר 

 לחודש ₪ 1300להעסיק מפקח כנ"ל, כי אז תממן החברה את שכרו וזאת עד לסך השווה  ל

  ליום ביקור, המומחה יבקר באתר לא פחות מ ___ בחודש. בתוספת מע"מ

שיק ללא  יופקדהחברה תשלם את הסכומים למועצה באופן הבא: במעמד החתימה אנו 

מובהר   ש"ח החברה תהיה זכאית לקבל  חשבונית בגין הסכומים הנ"ל. 45,000תאריך בסך 

צורך ו/או בשל החלפת המפקח יהא בזאת כי באם יתברר כי בשל התמשכות העבודות 

בתשלום סך נוסף לידי המפקח, כי אז תשא בכך החברה, ותשלם את הסך מיד עם קבלת 

למועצה שמורה הזכות להחליף את המפקח על פי שיקול דעתה  דרישה לכך מאת המועצה.

 .והחברה מתחייבת לשאת במלוא עלות החלפת הפיקוח  הבלעדי

אשר מקובל  גם על המועצה כמפקח מטעמה, אזי לא באם החברה תמנה מפקח מטעמה 

יהיה צורך בתשלום למועצה עבור פיקוח, ובלבד שהנ"ל יחתום כלפי המועצה כי הוא אחראי 

      ונאמן כלפיה בכלל החלטותיו וחוות דעתו.

    

אין בסעיף זה כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה או לגרוע באחריות החברה כאמור  

זו, או לפטור את החברה ממינוי מפקח כאמור. כמו כן, אין באמור כדי לגרוע בהתחייבות 

מאחריות החברה למנות מפקח צמוד מטעמה על ביצוע העבודות, והחברה מתחייבת למנות 

 מפקח כאמור אשר ילווה את ביצוע כלל העבודות.

  

ל לאחריותה את ידוע לנו כי לאחר סיום ביצוע של כל העבודות תהיה המועצה מוכנה לקב .16

העבודות והתשתיות שבוצעו, אם החברה תבקש זאת, בתנאי שהללו בוצעו בהתאם 

לדרישות המועצה באופן מלא ובהתאם לכלל הסטנדרטים, הוראות הדין, התקנים וכללי 

המקצוע המחייבים והמקובלים לעניין זה בישראל ובאזור ובתחום המועצה, בתנאי 

 שיתקיימו כל התנאים הבאים:

 

( העבודות בוצעו בהתאם לתוכניות שאושרו על ידי הועדה המיוחדת לתכנון  ובנייה א 

 שומרון והמועצה. 
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ב( החברה תמסור לידיה של המועצה את כל התוכניות והמפרטים לפיהם אמורות היו  

 להתבצע העבודות ובכלל זה, כבישים, מדרכות, מערכות ביוב, תשתיות חשמל ותקשורת, 

 כיוצ"ב.ו              

 

ג( כן תמסור החברה לידי המועצה תכניות המתארות את כל העבודות כפי שבוצעו )תבניות  

As Made.חתומות ע"י המפקח  ומודד מוסמך, בהתייחס לכל העבודות המפורטות לעיל ) 

 

 ד( החברה תמסור לידי המועצה את המסמכים הבאים, לפי דרישתה: 

 

 תוצאות בדיקת מכון התקנים לעבודות כבישים ואספלט. (1)                        

 

 ביצוע צילום וידאו של קווי הביוב הראשיים. (2) 

 

ביצוע בדיקות לחץ, הכלרה וניקוי יסודי לקווי המים כולל שטיפת קווים,  (3)

 שהותקנו, אם הותקנו.

 

 אישור חברת בזק על תקינות המערכות שהוכנו עבורה. (4) 

 

 י ריתוכים בצנרת פלדה מים וביוב.ביצוע צילומ (5) 

 

 אישור תקינות התשתיות  אישורי המתכננים שהעסיקה החברה, על (6) 

 העבודות. קבלתשבתחום אחריותם ואישור                                         

 

 .פרוטוקול נוהל קבלת תשתיות  במועצה המצ"ב (7) 

 

' לעיל תבוצע ד –לאחר קבלת המסמכים והאישורים המבוקשים בסעיפים א'  ה( 

בדיקה מקיפה של כל המערכות, איכות הביצוע, תקינותן, התאמתן לתכניות  

הביצוע, למפרטים, התקנים המקובלים לדרישות המזמין, באמצעות גורמים  

ת מקצועיים שייקבעו ע"י המועצה או המפקח מטעמה, אשר יכין חוות דע 

המפרטת את מצב המערכת, הליקויים, פגמים והחסרים שנמצאו בהן והתיקונים  

 הדרושים בכל המערכת. 

עלות הבדיקה תשולם ע"י החברה. החברה מתחייבת לשאת בהוצאות הגורם   

המקצועי )או גורמים מקצועיים( שיוזמן על ידי המועצה או הועדה המקומית  

להעביר לידי המועצה את שכרו בהתאם  ומתחייבת המיוחדת לתכנון ובנייה,  

למה שייקבע בהסכם בינו לבין המועצה מבעוד מועד, על מנת שהמועצה תוכל  

 לשלם את הסכומים לאותו גורם במועד החוזי שנקבע עמו לתשלום.  

 

א !
טיוט



79

הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

 6 

ערבות בנקאית החברה   פקידת חתימת התחייבות זובמעמד  -ערבות ביצוע  ו(

הערבות  להבטחת ביצוע עבודות ההשלמה. ₪ ___________ך בסאוטונומית 

הערבות תושב לאחר מסירת אישור המפקח  .בנספח ג'תהיה לפי הנוסח המופיע 

 לבצע בוצעו באופן מלא.  החברהכלל עבודות הפיתוח שעל  מטעם המועצה כי 

  

הערבות  –רבות טיב עבמעמד קבלת המערכות וקבל תעודת מסירה החברה תפקיד  (ז
 העבודות )כולל מע"מ ששולם בגין העבודות( צמודה למדד. מערך 7%תהא בסך 

חודשים מיום  24יהיה אחראי באחריות מוחלטת לטיב העבודה וזאת למשך  היזם 
המסירה הסופית של כלל העבודות לאחר חלוף תקופה זו יהיה הקבלן אחראי לטיב 
העבודות בהתאם לשיעור ומועד האחריות הנקובים בתוספת של חוק המכר דירות 

ום מיום קבלת י 14(, הקבלן מתחייב לבצע את התיקונים תוך 1973 –)תשל"ג 
  הדרישה לבצעם.

 

ידוע לנו כי המועצה תהיה רשאית להחליט לקבל חלק מהתשתיות והפיתוח בטרם הושלמו  . 17

כלל התשתיות והפיתוח, וזאת לפי שיקול דעתה, וזאת בכפוף לקבלת ערבויות מתאימות 

 מהחברה או מרוכשי המגרשים לכך שהללו יושלמו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

או  כאמור, החברה מתחייבת לפעול, ככל שיידרש לתיקון כל הליקויים, פגמים וחסרים  . 18

להחליף מערכות כפי שיידרש בתוך תקופת זמן של שנתיים מיום קבלת התשתיות לידי 

 אחראית באחריות מוחלטת לתיקון כל ליקויים או פגם כאמור.  המועצה, ותהיה 

ה לתקן ליקויים שיתגלו לאחר המועד הנ"ל, ואשר אין באמור כדי לגרוע מאחריות החבר

 ממעשה או מחדל של החברה.  נובעים 

  

מובהר בזאת כי אם תבקש החברה למסור את העבודות לאחריות המועצה במועד שבו קיים  .19

המתבצעות או שיתבצעו  לדעת המועצה חשש כי העבודות ייהרסו בשל עבודות אחרות

בעתיד במתחם או בסמוך לו, כי אז תהיה המועצה רשאית לסרב לקבל את העבודות עד 

מועצה רשאית להתנות את קבלת העבודות הלסיום אותן עבודות אחרות, ולחלופין, תהיה 

בהפקדת ערבויות מתאימות לביצוע תיקונים בעבודות  בידי המועצה או מי מטעמה או על 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.  ידי החברה,

   
 
 
 
 
 

 

 _____________ היום חתמנו, ולראיה

 

 

 _________________________   

       החברה                                                      

 

א !
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 רשימת תוכניות-נספח ב'
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 נספח ג'
 נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד
 "מטה בנימיןהמועצה האזורית "

 
 א.ג.נ., 

 _____________ערבות מס'הנדון: 
 
ערבים בזה כלפיכם לתשלום        )להלן: "הקבלן"(, אנו  ______________על פי בקשת  .1

 ( _____________________)ובמילים ש"ח  ___________כל סכום עד לסכום של 

לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים  המחירים צמוד למדד כשהוא ,"סכום הקרן"( :)להלן

התחייבות בלתי חוזרת לביצוע עבור  מאת הקבלן ודרשתהערבות"( ש "סכום :להלן )להלן

 ______________.עבודות תשתיות ופיתוח ביישוב 

 
 תנאי ההצמדה הם כדלקמן:.    2

, יהיה מדד המחירים לצרכן ,על פי כתב ערבות זה ,אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו
שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום  ,המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה"

אשר  "המדד החדש"( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת, :בפועל )להלן
 – יפורסם ביום _________________ והעומד על ___________ נקודות )להלן

מדד הבסיסי"(, נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה "ה
 המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

 
  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם, עד סכום הערבות, תוך . 3

  ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס     
 הנ"ל    ם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום את דרישתכ    
 מהקבלן. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים     
 אחרים  משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות     
 ידינו.כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על     
 
 אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום . 4

 שייקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם      
 וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו      
 ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום      
 .הערבות הבלתי ממומשת     

 דלעיל. 3אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 
 
 אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה . 5

 תשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו רשאים להימנע מ      
 מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין.      

 
 , ועד בכלל, וכל דרישה מכם ___________הערבות תהיה בתוקף עד ליום . 6

 , לאחר מועד זה תהיה _________ -חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב      
 הערבות בטלה ומבוטלת.      

 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא..  7
 

                     בכבוד רב,    
               ___________________ 

 הבנק                                                                                                             

א !
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גורמים מאשרים במועצה

מייל טלפון שם תחום
levy@binyamin.org.il

adimiz@binyamin.org.il

02-9977107

02-9977220

 שרון לוי
מהנדס המועצה

 עדי מזרחי
מנהלת מחלקת תכנון

מהנדס המועצה 
פרצלציה

ariel@binyamin.org.il"

belker@binyamin.org.il

052-5666262 

052-5666524

 אריאל ברייס
מנהל מח' יזמים

 רחל בלקר
רכזים יזמים ובקרה

שצ"פ, פיתוח, 
כבישים

noam@binyamin.co.il 052-5666107  נועם גיטלמן
מנהל מח' חשמל

חשמל

elroy@binyamin.org.il 052-5666241  אלרואי תנעמי
מנהל תפעולי תשתיות 

זורמות

מים וביוב

tzvika@binyamin.org.il 052-5666250  עמיר בוחבוט
מנהל מח' פינוי אשפה

פחים מוטמנים, 
פינות מיחזור

levy@binyamin.org.il 02-9977107  שרון לוי
מהנדס המועצה

ועדת תמרור

yiftach@binyamin.org.il 052-5666213  יפתח ספיר
ס/מנהל אגף הביטחון

מרכיבי בטחון

רשימת גורמי מועצה מאשרים
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שוחת ביוב



89

הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

חתך טיפוסי לקו ביוב



90

הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

מפל בקיר



91

הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

מפל חיצוני לשוחה



92

הנחיות ליזמים מועצה אזורית מטה בנימין

לחזור
לתוכן

העניינים

גמל מים - אל חוזר
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חתך טיפוסי לקו מים
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מעבר לפוליאתילן
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מקטין לחץ
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לחזור
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כיבוי אש
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לחזור
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העניינים

מגוף חוצץ להידרנט
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לחזור
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העניינים

הקמת עמודים – הנחיות למילוי טופס

__________ביישוב חדשים עמודים הוספת

עומק בסיס עמודמעגל בלוח' מספנים_בטחוןמרכזיה_מסמרכזיה_האםעמוד_מסXYמנורה_סוגהערותבמטר_גובהעץ_ברזלרחוב

ביישוב מרכזייה הוספת

מיקוםXYד"מס

מקרא

:עמוד סוג
בטון1

ברזל2

מחובר למבנה3

על קיר4

עץ5

קונזולה6

גובה
מטר3

מטר4

מטר6

מטר8

מטר10

מטר12

מנורה סוג
NoLightמחזיק כבל

1XL0070 70נורה

1XL0100 100נורה

1XL0150 150נורה

1XL0250 250נורה

1XL0400 400נורה

1XL1000 1000נורה

1XP0150150קטור 'פרוז

2XL0070 70שתי נורות

2XL0070L0150 150 ונורת 70שתי נורות

2XL0150 150שתי נורות

2XL0150L0250 250 ונורת 150שתי נורות

2XL0150L0400 400 ונורה 150שתי נורות

2XL0150L1000 1000 ונורת 150שתי נורות

2XL0250 250שתי נורות

2XL0250L0400 400 ונורת 250שתי נורות

2XL0250L1000 1000 ונורת 250שתי נורות

2XL0400 400שתי נורות

2XL1000 1000שתי נורות

2XP0150150גטור 'שני פרוז

3XL0070 70שלוש נורות

3XL0150 150שלוש נורות

3XL0150L0400L0400 400 שתי נורות 150נורה

3XL0250 250שלוש נורות

3XL0400 400שלוש נורות

3XL0400L0400L1000 1000 ונורת 400שתי נורות

3XL1000 1000שלוש נורות

LED48LED48

מרכזיה האם
לא0

כן1

יישוב/בטחון
בטחון 1

יישוב2
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לתוכן

העניינים

מסלעות
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פתח לעץ במדרכות
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לחזור
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העניינים

 פינת מיחזור
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לחזור
לתוכן

העניינים

פח מוטמן
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לחזור
לתוכן

העניינים

פח מוטמן - המשך
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לחזור
לתוכן

העניינים

מתקני משחק
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לחזור
לתוכן

העניינים

מתקני משחק
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