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  :מבוא

להחלטת עיריית כפר סבא לשדרג את איכות הבנייה בעיר על מנת להעניק לתושבי�  בהתא�

החליטה הוועדה המקומית לתכנו� , איכות חיי� משופרת כחלק ממטרות העיר הירוקה

כתנאי למת� , לעמוד כי בנייני� משותפי� שייבנו בעיר יחויבו, 29.4.08ה בישיבתה מיו� ובניי

  ". ירוקי�"בהוראות אוגד� סביבתי לבנייני� , בנייה היתר

הוא ריכוז של הנחיות סביבתיות  סבא  במרחב העירוני כפר "ירוקה"אוגד� סביבתי לבנייה 

שבצפו� מערב  "הירוקות"השכונות  כולל אשר נדרש מכל בניי� מגורי� בעיר, בתחו� הבנייה

  .העיר

, שקדמו לה 2008של האוגד� הסביבתי לבנייה ירוקה מחליפה את כל מהדורות  2009מהדורת 

, ה� על סמ# לימוד מעמיק של נושאי האנרגיה והמי�הסביבתיות ומשדרגת את הדרישות 

שו בהתא� לדרישות שנצבר מבדיקת עשרות בנייני מגורי� שהוג �הניסיועל סמ# ובמיוחד 

  .המהדורות הקודמות

  

  , כפר סבא

  2009פברואר 

  

  אור� תבור

  ד תכנו� וניהול סביבה"רמ

  

  

  :שלושה מדורי" ראשיי" 2009אוגד	 ב

 הסבר כללי:  מדור א �

                          .הנחיות והסברי" כלליי" המשותפי" לשני המדורי" הבאי"

                             2009   מדרי$ האוגד	 :  מדור ב �
להגשת                                                        החובהריכוז כל דרישות 

  ")2009 מדרי$:"להל�(       .נספח סביבתי לבקשת היתר בנייה

                       )בהכנה(      2010  מדרי$ האוגד	 :  מדור ג �
  תלהגש עתידיותההדרישות ריכוז כל  

  ")2010 מדרי$:"להל�(      .נספח סביבתי לבקשת היתר בעתיד
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  הסבר כללי. א
ומצטר) לערכת דרישות החובה לתכולת הנספח הסביבתי המוצע   מחייבבמדור זה  ההסבר:  הערה

  .כמפורט במדרי$ האוגד	 שלהל	
  

  עריכת הנספח .1

,       איכות הסביבה  י עיריית כפר סבא והיחידה האזורית ל"המאושר ע, הנספח הסביבתי 1.1
לכל בקשה להיתר בנייה יש לצר'            . של המבנה חלק בלתי נפרד מתנאי היתר הבנייהיהווה 

 ")הנספח: "להל�. (נספח סביבתי נפרד וייחודי

 בהתאמה לסדר, י תוכנו ודרישותיו של האוגד� הסביבתי"הנספח הסביבתי ייער# עפ 1.2

מודגשת בזאת ההקפדה היתרה הנדרשת                    . בוהפרקי� ומספור הסעיפי� ש, הנושאי�
  .והמדרי#) המדור הנוכחי( ההסבר הכללילעריכת הנספח במדויק לפי המפורט במדורי� 

בי� כל מסמכי הנספח                         הפניות נכונות ומדויקות להשגת קישוריות הולמתיש להקפיד על  1.3
 .וכ� לכל פריט מידע אחר המוגש לאישור, להיתרלבי� השרטוטי� במניפת הבקשה 

.             סבא בכל המרחב העירוני של העיר כפרמתייחס האוגד� לבנייני מגורי� חדשי� , ככלל 1.4
,      תצוינה הערות  מיוחדות לגבי דרישות מסוימות   80/כס ו 60/כס" הירוקות"ביחס לשכונות 

 .במידת הצור# ולפי העניי�

י      "י מת"שהוכשר ע" מלווה בנייה ירוקה"של הנספח הסביבתי חייב להיות בצוות העריכה  1.5
 .יש לצר' צילו� תעודת ההסמכה לערכת מסמכי הנספח הסביבתי. 5281י "לפי ת

 

  הנספח תכולת 2

 ):לפי הסדר הבא(המכילה , ברצ) הממוספרי"ע" עמודי"  A4חוברת     2.1

 ;מלא ומפורט תוכ� ענייני�  .א

 ;)3Aעד גודל ( הנמצאי� בחוברתטבלאות ומסמכי� נוספי� ה, רשימת כל התשריטי�  .ב

 ;)3Aמעל גודל ( המצורפי� לחוברתרשימת גיליונות שרטוט   .ג

 .או כל מקור מידע אחר עליו מבוססת ההצעה/וכ� התוכנות ו, רשימת המתכנני� והיועצי�  .ד

, יהשלביות הבני, מספר הבנייני�: לרבות, המתאר באופ� כללי את הפרויקט המוצע    מבוא  .ה
, )ס# כל השטחי� העיקריי� ושטחי השירות בכל בניי�(היק' הבנייה , מספר יחידות הדיור

 ;מספר החניות המקורות והחיצוניות וכ� מידע ייחודי ומהותי נוס' לגבי הפרויקט

           A3או  A4ערכת המסמכי� המילוליי� והגראפיי� של הנספח  בגודל    גו' הנספח  .ו
 ; )הנוח לפתיחה יקופלו באופ� A3דפי (

 ).דלעיל' ג/2.1ק "ס(לפי הרשימה בחוברת , A4המקופלי� לגודל  ערכת גיליונות שרטוט        2.2

 .י הועדה המקומית"המהדורה שאושרה ע   מניפת הבקשה להיתר        2.3

  
  מתכונת ההגשה    3

 .A4תיק קרטו	 החוברת והגיליונות המצורפי� יוגשו בתו#  3.1

 :ובו הפרטי� כמפורט להל�, הזהה לד' השער של החוברת ד) שערבק על חזית התיק יוד 3.2

,                                                        מספר בקשה, מספר תיק בניי�, מגרש, חלקה, גוש:  מנהליי�פרטי�   .א
 ;וכ� מספר ותארי# המהדורה האחרונה המעודכנת

  . יוע/ סביבתי מוסמ#; עור# הבקשה/האדריכל; החברה היזמית/היז�: שמות המגישי�  .ב

 ).א� יש(וש� מסחרי של הפרויקט ) מבט כללי(הדמיה ממוחשבת : מידע נוס'  .ג

 .מניפת הבקשה להיתר תוגש בנפרד 3.3
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  נוהל האישור 4

 ;"המבקש"מסירת האוגד� הסביבתי לידי עור# הבקשה הראשי מטע�  4.1

 . י הנוהל הרגיל"הגשת בקשה להיתר בנייה למחלקת רישוי עפ 4.2

המקומית לתכנו� ולבנייה                         בוועדה טר� דיו�, ת אישור עקרוני מאדריכל העירקבל 4.3
 ;כמפורט בהמש# ס' דרישותלאחר מילוי 

,                        בכפו' להשלמת הדרישות לקבלת היתר בנייה, אישור הוועדה לתכנו� ולבנייה 4.4
 ;בתיאו� ע� מחלקת הרישוי בעירייה

 ;ס"י האוגד� הסביבתי ליחידה לאיכה"פח סביבתי הערו# עפהגשת נס 4.5

 ;ס והפקת דוח הערות מפורט לתיקו� ועדכו�"י היחידה לאיכה"בדיקת הנספח ע 4.6

 ;י עור# הבקשה הראשי וצוות המתכנני� והיועצי�"תיקו� ועדכו� הנספח ע 4.7

תי מניפה מעודכנת וערכת הנספח הסביב. ס"י היחידה לאיכה"אישור הנספח הסביבתי ע 4.8
 ;נשארי� ביחידה לאיכות הסביבה

,                        בכפו' להשלמת הדרישות לקבלת היתר בנייה, אישור הוועדה לתכנו� ולבנייה 4.9
 ;בתיאו� ע� מחלקת הרישוי בעירייה

 :עותקי� והגשת� לאישור הגורמי� המוסמכי� הבאי� בעירייה 6   שיכפול המסמ# ב 4.10

 אדריכל העיר  .א

 מחלקת רישוי הבנייה  .ב

 מחלקת הפיקוח על הבנייה  .ג

 מחלקת תשתיות  .ד

 מחלקת תברואה  .ה

  

  )דלעיל 4.3ק "ראה ס(תנאי לדיו	 בוועדה  �רשימת דרישות ס) בנושא הסביבתי 

 ;1.5.1.1÷1.5.1.3דרישות     מערכת סולארית   

 ;1.6.2דרישות סעי'   אוורור חניוני�   

 ;1.7.1דרישות סעי'   מסתורי כביסה   

 ;2.1.1 דרישות סעי'  זיהו� קרקע   

 ;3.4.3דרישות סעי'    חלחול לקרקע   

 ;4.2.1דרישות סעי'    בידוד אקוסטי   

 .4.3.1דרישות סעי'   אצירת ופינוי אשפה   
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  2009 � מדרי$ האוגד	 . ב

  :הערות
להגשת נספח סביבתי                               החובהבמדרי# זה על נספחיו מרוכזי� כל דרישות   .א

 .נייהלבקשת היתר ב

י אדריכל "כל החישובי� המוגשי� במסגרת הנספח הסביבתי חייבי� להיות חתומי� ע  .ב
            .  או מהנדס או מלווה בנייה ירוקה או יוע/ סביבתי בעל ידע מוכח בתחו�

  :תוכ	 הענייני"

 עמוד פרק  נושא 

   תוכ	 הענייני" 

 6 מיצוב המבנה 1.1 אנרגיה .01

 6 נוחות תרמית 1.2 

 8 תאורה טבעית  1.3 

 8 תאורה מלאכותית 1.4 

 8 מערכות סולאריות 1.5 

 8 אוורור  1.6 

 9 ייבוש כביסה 1.7 

 10 זיהו" קרקע 2.1 קרקע .02

 10 צמחיה והשקיה 2.2 

 11 מי" שפירי" 3.1 מי" שפכי" וניקוז .03

 11 מי נגר וניקוז 3.2 

 12 קרינה 4.1 נושאי" סביבתיי" .04

 13 רעש 4.2 אחרי"

 14 פסולת ומחזור  4.3 

 14 חומרי בנייה ידידותיי" לסביבה 4.4 

 14 ניהול סביבתי של מהל$ הבנייה 4.5 

 15 תחבורה לא ממונעת 4.6 

 16 מדרי$ למיצוב ולמעטפת המבנה�נספח �01נמ נספחי" טכניי" .05

 17  מדרי$ לתאורה מלאכותית ציבורית�נספח  �02נמ    

 18  לאוורור מרתפי חנייהמדרי$ �נספח  �03נמ    
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 אנרגיה  :01נושא   
 

   מיצוב המבנה:  1.1פרק 1.1     

  העמדת המבנה  1.1.1

 ;) A3בגודל מרבי   בחוברת (ג תרשי� סביבה עדכני "תכנית העמדה ע  .א 1.1.1.1

 ;צפו� המדויקסימו� גראפי ברור של זווית הסטייה מכיוו� ה  .ב

 .�01בנספח המדרי$ נמ �1תרשי" תא מחזיתות המבנה לפי "הגדרת הכיוו� של כ  .ג

 תשריט 

  הקשר ע" הסביבה  1.1.2 

 הדמיה . משני כיווני� עיליי� נגדיי�  ממדית ביחס לסביבה  הדמיה תלת 1.1.2.1

סביב ובתו#  מצגת גראפית של מצבי ההצללה ההדדיי� ביחס לגגות המבני� הסמוכי� 1.1.2.2
:                                                                                                  מועדי� בשנה 4  ב  16:00;  12:00;  08:00בשעות  , ")זכויות שמש(" המגרש

 ). עונות הביניי�(במר/  21 בספטמבר ו 21;  )קי/(ביוני  21; )חור'(בדצמבר  21

 מצגת
 גראפית

התייחסות לפתרונות       . זיהוי והצגת פרקי זמ� בעייתיי� ביחס להסתרת קולטי שמש 1.1.2.3
 ".מערכת סולארית לחימו� והסקה"   1.5במבני� המוצעי� יפורטו להל� בסעי' 

ניתוח 
 גראפי 

  נוחות תרמית:  1.2פרק    

ת הפתרו�   יש לאמ/ א, פרק זהבבכל מקרה של סתירה בי� דרישות :  הערה
 .הטובות יותרהתכונות התרמיות הנתוני� ובעל 

 

  תכנו	 תרמי משופר של מעטפת המבנה  1.2.1

  :קירות חיצוניי� וגגות שטוחי� של המבנה 1.2.1.1

במצבי� ובמקומות המתאימי�  "גשרי קור"במודגשת בזאת חשיבות הטיפול   .א
 .' בטו� בקירות וכדחגורות , רצפות ותקרות בטו�, כגו� מפגש ע� עמודי בטו�

 1:10או  1:25מ "יש להציג ערכת פרטי בנייה טיפוסיי� אופקיי� ואנכיי� בקנ  .ב
 .להצגת כל הפתרונות כנדרש לעיל

 r) = לוואט \צ "מ xר"מ(התנגדות תרמית אופיינית של  י�החישובאת יש להציג   .ג
 .1חלק  1045י "ביחס לת 40%המוכיח שיפור של של אלמנטי המעטפת 

 

ערכת 
  ו� תכנ

  

  

  

  

 חישוב

  ):רעפי� או אחר(גגות משופעי�  1.2.1.2

 . דלעיל א# בהתאמה לגגות משופעי� 1.2.1.1כמו דרישה 

ערכת 
תכנו�  
 וחישוב

  תכנו	 תרמי משופר של פתחי מעטפת המבנה  1.2.2

  דלעיל' ג/1.1.1.1ק "כמוגדר בס  כיווני החזיתות  :הערה

  :דרישות זיגוג 1.2.2.1

יפור התרמי של פתחי המעטפת מבוסס רובו ככולו על שימוש בזכוכית הש   ככלל  .א 
 : כמפורט להל�,בהתאמה לכיווני החזיתות אפיו	 תרמי משופרבעלת 

 :מיועדת לפתחי� הבאי� ל"בעלת האפיו� הנ הזכוכית  .ב

 ;ר"מ 0.5  לכל החלונות ששטח� גדול מ  

 ;ד"המגורי� המטבח והממ, לכל החלונות בחדרי השינה �

 ;")מרפסות שמש("אה למרפסות לא מקורות בפתחי היצי  

י הגדרתה בתקנות חוק התכנו� "עפ") פרגולה("מודגש בזאת כי מצללה :   הערה
והבנייה אינה מהווה פתרו� הצללה לפתחי יציאה למרפסות לא מקורות 

 ") מרפסות שמש("

           לכל הכיווני� למעט שלושת הכיווני� הצפוניי�                   בפתחי החזיתות  .ג
 : בעלת הערכי� התרמיי� הבאי�) כפולה( זכוכית בידודיתנדרשת 

 ).אחוז העברת האור הנראה( Tvis=  60%:  מעבר אור מזערי •

 

 ביצוע 
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 .)אחוז החזרת קרינת האור והחו�( 15%  :רפלקטיביות מרבית •

 .)מקד� רווח החו� ביחס לזכוכית שקופה רגילה( SC= 0.85: מקד� הצללה מרבי •

 ).בחלונות אלומיניו�(  0.28: מזעריתה הכוללת השקילה מיתתרההתנגדות ה •

 .7  ב/  6  טבלאות ב, 0חלק , 1045י "בהתאמה לת

 : אי� דרישה לשימוש בזכוכית תרמית בפתחי� הבאי�  .ד

  ;בחלונות חדרי שירותי�)  1( 

  ;בפתחי יציאה למרפסות מקורות)  2(

  ;)יצוניתג� בהעדר הצללה ח(בחלונות שלוש החזיתות הצפוניות )  3(

,                              אשר לה� הצללה יעילה!) בלבד(בחלונות החזית הדרומית )  4(
  .דלעיל 1.2.2.2כמפורט בדרישה 

. ל"על המתכנ� להציג חישוב שטחי הפתחי� בה� נדרשת הזכוכית המשופרת כנ  .ה
 .החישוב יוצג על רקע החזיתות המתאימות

  ;ת המבנה של כל הפתחי� בעלי הזכוכית התרמיתסימו� גראפי ברור על חזיתו)  1(

  .ל"חישוב שטחי הפתחי� בה� נדרשת הזכוכית המשופרת הנ)  2(

 :ל תבוצע כדלקמ�"העמידה בדרישות הזיגוג הנ  .ו

 ;התחייבות בעל ההיתר לפעול כנדרש לעיל: להיתר הבנייה �

 .  ל"הצגת קבלות רכישת הזכוכית לפי הכמויות והאפיו� הנ: 4למת� טופס  �

בתנאי הוכחת עמידת , מתכנ� רשאי להציע פתרונות חלופיי� לכל האמור לעילה  .ז
ההוכחה תבוצע באמצעות השיטה . הפתרונות המוצעי� בערכי הס' הנדרשי�

 . �01נמ מדרי$בנספח הכמפורט , התפקודית

  :דרישות הצללה 1.2.2.2

 

. כוכית בידודיתבחזית הדרומית נית� להציע הצללה יעילה במקו� השימוש בז  .א
במצב זה על המתכנ� להוכיח הצללת הזיגוג בחודשי� אפריל עד סו' נובמבר        

 .�01נמ בנספח המדרי$באמצעות השיטה התפקודית כמפורט , 16עד  08בי� השעות 

בשאר כיווני החזיתות בשל אי נחיצות�  העדר הדרישה להצללותמודגש בזאת   .ב
 ).למעט בחזית הדרומית, בשאר החזיתות(� ואי יעילות) בעיקר בחזית הצפונית(

 לא יתקבלותריסי גלילה חיצוניי� ללא אפשרות סיבוב כל רפפה על ציר אופקי   .ג
 . כפתרו� הצללה עקב החשכת החלל הפנימי והצור# בתאורה מלאכותית

 . תריסי� נגררי� לכיסי גרירה לתו# קירות חיצוניי� לא יאושרו  .ד

 לא יתקבלו) ודומיה�" ונציאניי�"כגו� ( תריסי� או צלוני� פנימיי� רגילי�  .ה
 . כפתרונות תרמיי� בחישובי האנרגיה לפי השיטה התפקודית

 תכנו�

  של דירה  )G(חישוב מוליכות תרמית נפחית  1.2.3

יש להציג חישוב של , דלעיל 1.2.2  ו 1.2.1על סמ# החישוב ופרטי התכנו� בסעיפי�  1.2.3.1

 .א מטיפוסי הדירות המוצעות"של כ  חית הכוללת המוליכות התרמית הנפ   Gהער# 
 .4טבלה , ")כללי(" 0חלק  1045י "המוגדרת בתמתכונת החישוב ייער# לפי ה

 חישוב

המוצעות         דירות הטיפוסיות הנדרשי� להמרביי�  G ה ערכיאחוזי השיפור של  1.2.3.2
 .�01בנספח המדרי$ נמיהיו כמוגדר 

 תכנו�
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 תאורה טבעית:  1.3פרק 
 

  מצב התאורה הטבעית בדירות  1.3.1

תכנו� תאורה טבעית בחללי� הציבוריי� בקומות מעל הקרקע אשר לה� קיר חיצוני  1.3.1.1
 . 'מ 0.5  או קטע קיר חיצוני שרוחבו שווה או גדול מ

 תכנו�

 תאורה מלאכותית:  1.4פרק  
 

  ורית שיפור התאורה המלאכותית הציב 1.4.1

 תשריט .הצגת תוכניות תאורה של השטחי� הציבוריי� בתו# ומחו/ למבנה 1.4.1.1

,        �02נמהצגת מפרט טכני לפי דרישות המינימו� המפורטות בנספח המדרי#  1.4.1.2
 . י מהנדס חשמל רשוי"החתו� ע

 חישוב

 מערכות סולאריות:  1.5פרק  
 

  הסקה מערכת סולארית לחימו" מי" ול 1.5.1

  :                  הדרישות דלהל� מתייחסות לכל בניי� בנפרד :הערה

המציגי� ) 1:100מ "בקנ(תוכנית חתכי� והדמיה ממוחשבת מכיוו� הגזרה הדרומית  1.5.1.1
    פתרו� מערכתי הנדסי יעיל של הקולטי� והצנרת ושילוב� הנכו� בעיצוב האדריכלי

 . הפחותלכל , �הקומות העליונות של הבניי 9 ל

ערכת 
 תכנו�

יש להציג פתרו� , או מבנה עזר של הבניי�/בכל מקרה של הצללת מבני� סמוכי� ו 1.5.1.2
 .  מזעור הפרעת קליטת הקרינה, לפחות, הול� להצבת מערכת הקולטי� למניעת או

 תכנו�

 אישור . ל של המערכת"הגשת אישור החברה המתקינה לתכנו� הנ 1.5.1.3

,                  579י "הצגת אישור מעבדה מוסמכת על תקינות המערכת לפי ת    4לטופס  1.5.1.4
 .וכ� על אופ� התקנתה במבנה

 אישור

  וולטאית�תשתית להתקנת מערכת פוטו 1.5.2

תכנו� הכנות ותשתית אדריכלית וחשמלית לאפשרות התקנה עתידית במבנה של       1.5.2.1
יי� המיועדת לצריכת החשמל לתאורה ולאבזור  וולטא  מערכת משטחי� פוטו

 ).'חדר מדרגות וכד, מבואת הכניסה הראשית: בחללי� הציבוריי� במבנה כגו�

ערכת 
 תכנו�

ערכת  .הגשת תוכניות ומפרט טכני עקרוניי� המציגי� את ההכנות והתשתית למערכת 1.5.2.2
 תכנו� 

  אוורור:  1.6פרק  
 

  ")המרת): "להל�( קעיי"קר� אוורור חניוני" תת 1.6.1

 :ע� סימו�) בהתא� לגודל( 1:250/  1:100מ "בקנ מרת'הוחתכי� של תכניות  1.6.1.1

 ;חישוב שטח המרת' .א

 ;מיקומ� וגודל� של פתחי האוורור הטבעי  .ב

 .ל"חישוב אחוז שטח כל פתחי האוורור הטבעי ביחס לשטח המרת' כנ  .ג

חישוב 
 ותשריט

  .�03בנספח המדרי$ נמ' לתנאי� ובהתא� לדרישות בכפו אוורור טבעיאפשרי  1.6.1.2

          יש לבצע מערכת אוורור מכני , כאמור לעיל, בהעדר אפשרות לאוורור טבעי  .א 1.6.1.3
 .�03בנספח המדרי$ נמוהדרישות ההנחיות  לפי

          לרבות חישובי הספק , חתכי� ומפרט טכני של המערכת, ג תכניותיהציש ל  .ב
 .ל"בהתא� להנחיות והדרישות הנ� החיישני וסוגי

.           ל"יש להציג אישורי מתכנ� האוורור ואחראי הביקורת לביצוע תקי� כנ    4לטופס   .ג

ערכת 
 תכנו�
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  ייבוש כביסה:  1.7פרק 
 

  ייבוש כביסה באוויר טבעי  1.7.1

יר בגומחה בכל דירה יתוכנ� אזור לייבוש כביסה ולהעמדת מדחסי מיזוג או  .א 1.7.1.1
 ).שלא לחזית הראשית של המבנה, מומל/ בכיוו� משני. (שבחזית הבניי�

 :י האפיו� הבא"בחזית כל אזורי ייבוש כביסה יותק� מסתור עפ  .ב

 ;חדירת אוויר לייבוש הכביסה ולפעילות המדחסי�  

 ;עיצוב אדריכלי הול� המאפשר הסתרת הכביסה ממפלס הולכי הרגל  

 ;אש ועש� בי� הקומותי למניעת התפשטות "עמידה בת  

 .שילוב רשת פוליאוריטנית חזקה ושקופה נגד קינו� יוני� במקו�  

בכל אזור ייבוש תהיה רצפת בטו� מונמכת ממפלס רצפת הדירה המאפשרת גישה   .ג
 .נוחה לתחזוקת המסתור והמדחסי� ומונעת טפטו' לדירות התחתונות

 .'מ 1.1הרוחב המזערי של אזור ייבוש הכביסה יהיה   .ד

  תכנו�

  

  

  

 

של אזור ייבוש הכביסה ע� הגודל והמיקו�  1:25מ "חת# ומבט חזיתי בקנ, תכנית 1.7.1.2
הכוללי� מידות פרטניות והערות תכנוניות , המשוערי� של המדחסי�

 .דלעיל 1.7.1.1ק "המתייחסות למכלול הפתרונות הנדרשי� בס

חוז חדירת האוויר בליווי חישוב א) 1:10או  1:5מ "קנ(אנכי מוגדל של המסתור   פרט
   .הצח דרכו אל המדחסי� ולייבוש הכביסה

 תשריט

 אישור .נדרשת חתימת מהנדס מיזוג אויר לאישור הפרט המוגדל של המסתור 1.7.1.3
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 קרקע  :02נושא     
 

   קרקע זיהו":  2.1פרק 1.1     

   

  זיהו" קרקע  2.1.1

מתח� הבנייה כולל פירוט הפעילויות /ימושי הקרקע הקודמי� במגרשמידע אודות ש 2.1.1.1
  .שהיו נהוגות בו

 בדיקה

, דלעיל 2.1.1.2יש לבצע דרישה    במקרה של מידע על פוטנציאל לזיהו� קרקע : הערה
 .בהתא� לדרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה

 

הסקר יבוצע . הו� קרקעעריכת סקר היסטורי לפני תחילת הבנייה לבדיקת זי 2.1.1.2
בהתא� לנוהל ביצוע סקר קרקע לאיתור נוכחות מזהמי� של המשרד להגנת 

  .הסביבה

  סקר

  . דלעיל 3.2.1.1יש לבצע דרישה   במקרה של ממצאי� המראי� אפשרות לזיהו�  :הערה

 דוח .  דוח בדיקת מצב הקרקע בהווה וזיהוי מאפייני� לפי הרבדי� השוני� 2.1.1.3

  . דלעיל 4.2.1.1יש לבצע דרישה   ל "במקרה של ממצאי� שליליי� בדוח הנ :הערה

הצגת מכלול הפתרונות והאמצעי� השוני� הנדרשי� לטיפול בקרקע והגנה על  2.1.1.4
 . ל"הבניי� בהתא� לממצאי הדוח הנ

 תכנו�

     1.1
  צמחיה והשקיה:  2.2פרק 

 

  .ריכל נו) רשויי אד"כל הדרישות בפרק זה יטופלו ויוגשו ע

  צמחיה  2.2.1

  :הצגת רשימה מפורטת של צמחי נוי ע� האפיוני� הבאי� 2.2.1.1
 ;צמחי� לא אלרגניי�

 ;סבא צמחי� מקומיי� המתאימי� לקרקע ולאקלי� בכפר

 . ר בקי/"מ/ ליטר  200צמחי� מבוססי� חסכני מי� הצורכי� תוספת השקיה עד 

 רשימה

  :י נהלי קר� קיימת לישראל"� עפטיפול בעצי� מוגני 2.2.1.2
 ;הצהרת אדריכל נו' על העדר עצי� מוגני� באתר הפרויקט

 :במידה וישנ� עצי� מוגני� יש לפעול כדלקמ�

 ;להציג מפת מודד מוסמ# ע� סימו� העצי� המוגני�  

 .ל"באישור קק, או מחוצה לו, התכנו� לשילוב� באתר הפרויקט/ הצגת הפתרו�   

הצהרה 
תכנו� 

 ואישור

  השקיה  2.2.2

  :המשתמשת, לגינו� המשות' במגרשתתוכנ� ותבוצע מערכת השקיה תקנית ויעילה  2.2.2.1
  ;במתק� אגירת מי העיבוי ממערכות מיזוג האוויר בבניי� .א
   .רק בהעדר מי עיבוי במתק� האגירה  במי� שפירי�  . ב

תכנו� 
 וביצוע

טת השליטה והבקרה                            מפרט טכני של מערכת ההשקיה ע� הסבר שי 2.2.2.2
 .  להוכחת השקיה חסכונית ויעילה ככל האפשר

מפרט 
 והסבר

   "מי נגר וניקוז"   3.2יש לקרוא סעי' זה יחד ע� פרק  :הערה
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  מי" שפכי" וניקוז  :03נושא     

  מי" שפירי" :  3.1פרק 1.1     

  במי" שפירי" חסכו	  3.1.1

בכל הקבועות התברואיות של מי� ") חסכמי�("התקנת אביזרי� חוסכי מי�  3.1.1.1
 .                           שפירי�

 תכנו�

 תכנו� .ליטר 3.0/  6כמותיי� בנפחי�  התקנת מיכלי הדחה דו 3.1.1.2

.                יבות המי�רשמי של נצ" תו כחול"ל חייבי� לשאת סימו� "כל האביזרי� הנ 3.1.1.3
  ;הצהרת התחייבות היז�:  בשלב הבקשה להיתר  
 ". תו הכחול"הצגת אישורי ה: 4לקבלת טופס   

  הצהרה
 ואישור

 הצהרה " תיק הסניטארי"ל יסומנו בתכניות ה"הצהרת מהנדס התברואה כי כל האביזרי� הנ 3.1.1.4

  צנרת תקנית משופרת  3.1.2

 התחיבות .בצנרת פלסטית תקנית ומשופרת על כל אביזריה למניעת קורוזיה נדרש שימוש 3.1.2.1

 מפרט . צנרת המי� החמי� תותק� ע� מעטפת בידוד תרמי תקנית  3.1.2.2

. נדרש מתק� למניעת שיקוע אבנית בעל קוטר התוא� לצנרת כניסת המי� למגרש 3.1.2.3
 .או אמריקאי/ו או אירופאי/המתק� חייב לעמוד בדרישות תק� ישראלי ו

תכנו� 
 וביצוע

 מי נגר וניקוז :  3.2פרק  
 

  ניצול מי עיבוי  3.2.1

  :לרבות, מ מתאי� של תשתית ניצול  מי עיבוי המזגני�"פורט בקנהצגת פתרו� מ 3.2.1.1
 ;פרט מעבר צנרת העיבוי מהמעבה למבנה  .א

 ;הסוואת צנרת העיבוי מההיבט האדריכלי/ פתרו� הסתרת   .ב

 :עיבוי יהיה לפי אחת משתי החלופות הבאותהשימוש במי ה  .ג

  :קומת קרקע ללא דירות ג�   חלופה א
 ;תכנו� מפורט ומפרט טכני לחיבור צנרת העיבוי למתק� אגירה   

 :תכנו� נפח מתק� האגירה יבוסס על תפוקת מי עיבוי כדלקמ�   

  ;)בקי/(ליטר ליו�  40  ס מספקת כ"כ 5   א דירתית בנפח קירור כ"יחידת מ   
 ;כולל הדירות בקומת קרקע, למתק� האגירה יוזרמו מי עיבוי מכל הדירות בבניי�   

 ; שמירת אפשרויות גיבוי מי רשת שפירי� למקרי� של מחסור במי עיבוי   

  ;הפניית עודפי מי עיבוי למערכות ההחדרה והחלחול כמפורט בהמש#   
  :קומת קרקע ע� דירות ג�   בחלופה 

  .ל למערכות ההחדרה והחלחול כמפורט בהמש#"י הנהפניית מי העיבו   

 

תכנו�                
מפורט         

 .ומפרט

 ביצוע .ל"נדרש ביצוע לפי התכנו� הנ 3.2.1.2

  חלחול מי נגר לקרקע  3.2.2

להוכחת לפחות            ) 3.4.2.1' ס(ל "חישוב שטחי הגינו� נטו על רקע תכנית הפיתוח הנ 3.2.2.1
 . של שטח חלחול מגינו� שלא מעל בנייה) 100%(=שטח המגרש מ 20%

 חישוב
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  החדרת מי נגר לקרקע  3.2.3

 חישוב  .שני� 5  ל בתקופת חזרה משטח המגרש  יש לבצע חישוב נפח מי הנגר העיליי� לפי  3.2.3.1

  :באחת משתי החלופות הבאות המציגה פתרו� החדרת מי נגרתכנית פיתוח  3.2.3.2

  : בורות החדרה – חלופה א

  ; מיקו� ומספור בורות החדרת מי הנגר למאגר מי תהו�  .א
 .קווי השיפועי� המתוכנני� להזרמת מי הנגר אל בורות ההחדרה  .ב

 .ל"של כל בורות ההחדרה הנטכניי� ומפרטי�  פרטי�, )קטרי� ועומק(מידות   .ג

עו לפי אפיו� מקד� הנגר בשטח התור� להחדרה ייקב/ מיקו� ומספור הבורות יתוכננו   .ד
 .04' כ אוקט"של משהש" מדרי# לתכנו� ובנייה משמרת נגר עילי"כמוגדר ב

  : תעלת החדרה – בחלופה 

 ; מי הנגר למאגר מי תהו�ותוואי תעלת החדרת מיקו�   .א

 .ההחדרה תעלתקווי השיפועי� המתוכנני� להזרמת מי הנגר אל   .ב

 .ניי� של תעלת ההחדרהפרטי� ומפרטי� טכ, מידות   .ג

 .04' כ אוקט"של משהש" מדרי# לתכנו� ובנייה משמרת נגר עילי"כמוגדר בהכול   .ד

 תכנית

  

  

  

      

  

  

 נושאי" סביבתיי" אחרי"  :04נושא 

 

  קרינה :  4.1פרק 1.1     

   5098י "עמידה בת 4.1.1

  :יה הבאי�של חומרי בני 5098י "הצהרת מהנדס או אדריכל על עמידה בת 4.1.1.1
 ;בטו� המיועד ליציקת קירות תקרות ורצפות בשלמות� או בחלק�.   א

:                                             מוצרי בנייה המכילי� חומרי� מינראליי�.   ב
 .   ולוחות אב� טבעית, אריחי חיפוי, אריחי ריצו', בטו� טרו�, בלוקי�

 הצהרה

  גז ראדו	 בקרקע  4.1.2

ביצוע מדידת אקטיביות הראדו� בקרקע המיועדת לבנייה אשר בה יש חדרי�       4.1.2.1
 .המתוכנני� לשהיית קבע ממושכת של בני אד�) לפחות קיר אחד(קרקעיי�  תת

 מדידה

 דיווח .ל בהשוואה לערכי� המותרי�"מסירת דוח תוצאות המדידה הנ 4.1.2.2

  :במקרה של ממצאי� שליליי� 4.1.2.3
 ;ת פתרונות תקניי� לשיפור המצב עד לפתרו� מוחלט של הבעיההצג 

 .ל"התחייבות בעל ההיתר לייש� את הפתרונות הנ 

 התחייבות

  קרינה ממתקני חשמל  4.1.3

:            לרבות, תכניות מפתח להצגת מיקו� וסוג מתקני החשמל בשטחי� הציבוריי� 4.1.3.1
.                   'חדרי מעליות וכד, ומתיי�ארונות סע' ק, ארו� חשמל מרכזי, פילר

 . הצגת מתקני החשמל בתכניות חייבת להתבצע בהדגשה גראפית ראויה

 תכניות

אישור מהנדס החשמל של המבנה כי תכנו� מערכת החשמל  בוצע              /הצהרת 4.1.3.2
 . לפי חוק החשמל

 הצהרה

שנאי� יש להציג היתר סוג בהתא� לחוק  במקרה ובמבנה מתוכנ� חדר: 4לטופס  4.1.3.3
 .הקרינה

 אישור



18/13 

  רעש                                   :  4.2פרק 1.1     

4.2.1 �  פני" �בידוד אקוסטי חו

כדוגמת , עריכת דוח אקוסטי מפורט המתייחס לרעש התחבורה הקיי� או הצפוי 4.2.1.1
 .    80/כס  ו 60/ע כס"וסטיקה לתבל אק.ש.של א" 2007הנספח האקוסטי המפורט "

 דוח

פרטי� טיפוסיי� והנחיות לאפיו�  הפתחי� במעטפת הדירות בבניי� , מפרט טכני 4.2.1.2

 . db 25להפחתת רמת הרעש בשיעור מזערי  

 חובה

  :דוח יוע/ אקוסטי מוסמ# הכולל 4.2.1.3

 .ל"כנ, הפחתת רמות הרעש כתוצאה מיישו� השיפור האקוסטי בפתחי�  .א

צגת אומד� מחושב ומוסבר לרמת הרעש המרבית הצפויה בדירות               ה  .ב
 . db 40: בכל שעות היממה

 

     .בידוד אקוסטי בתו$ המבנה 4.2.2

הדרישות שלהל� מתייחסות להפרש רמות רעש ולח/ מתוקני� ומשוקללי�            :הערה
 :לבנייני מגורי� 1004י "תל בהתייחסות

 

בי� חללי , ט ופרטי תכנו� לקירות ולרצפות למניעת העברת רעש בי� הקומותמפר 4.2.2.1
                                                   .ות ובי� חללי הדירות לחדר מדרגותדירות סמוכ

 ).1חלק ( 1004י "ל חייבי� להציג שיפור ביחס לת"המפרט והפרטי� הנ

 תכנו�

  :כדלקמ� 1004י "בת 2פי דרישות חלק ל  ת הכניסה לדירה מפרט ופרטי תכנו� דל 4.2.2.2

 ;)לפחות( 2לפי דרגה    לדירות בקומות הטיפוסיות כולל הקומה העליונה   .א

 ).לפחות( 3לפי דרגה   קומת הכניסה הראשית לבניי� (לדירות בקומת קרקע   .ב

 תכנו�

 תכנו� 1004י "בת 3חלק פי דרישות לופרטי תכנו� לבידוד אקוסטי נגד רעש מעליות מפרט  4.2.2.3

  בידוד אקוסטי של מערכת התברואה  4.2.3

פרטי תכנו� ומפרט טכני לבידוד האקוסטי של מערכת התברואה במבנה         4.2.3.1
 ) . למניעת הולכת רעשי� אל גו' המבנה(

 תכנו�

ת         דוח יוע/ אקוסטי המאשר כי הפרשי רמות הרעש הצפויות עומדי� בדרישו     4.2.3.2
ניקוז מי� , בדיקות רעש הנפלט לבניי� ממתקני הספקת מי שתייה   1418י "ת

 . וקבועות שרברבות

 דוח

  הפחתת רעש מזגני"  4.2.4

  :בעל ההיתר להתקי� מערכת מיזוג דירתית בעלת האפיו� הטכני הבא באחריות 4.2.4.1

 ';מ 1.0במרחק  DBA 60: מפלס הרעש המרבי של הדחס�  .א

 .לכל הפחות Bאנרגטית ברמה נצילות   .ב

 

 תכנו�  .דלעיל 4.2.4.1הנדרשת כאמור בדרישה  רעשרמת ה השגתפרטי תכנו� ומפרט טכני ל 4.2.4.2

 דוח .ל"המאשר קיומ� של הדרישות הנדוח יוע/ אקוסטי  4.2.4.3

ל הינה הגדרתה בנוסח מחייב של שטר המכר "א כנ"החלופה להתקנת מערכת מ 4.2.4.4
 .   יש לצר' צילו� שטר מכר זה לנספח הסביבתי. ימסר לדייר העתידיהמיועד לה

 

  :4לטופס האישורי� הנדרשי�  4.2.4.5

 ;4.2.4.2/3המסמכי� לפי דרישות : למצב התקנת המערכת  .א

 .ל"צילו� שטר המכר הנ: י גור� אחר"למצב של התקנה עתידית ע  .ב

 

  ניות אמכ�הפחתת רעש ממערכות אלקטרו 4.2.5

ניות אמכ רטי תכנו� ומפרט טכני לפתרונות הפחתת רעש ממערכות אלקטרופ 4.2.5.1
דחס� , משאבות, רגנראטו :לרבות" רעש בלתי סביר"בהתא� לדרישות , במבנה

 .ב"אשפה וכיוצ

 תכנו�

 דוח " רעש בלתי סביר"דוח יוע/ אקוסטי ליעילות הפתרונות המוצעי� בהתא� לדרישות  4.2.5.2
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  פסולת ומחזור  4.3פרק 1.1     

  אצירת ופינוי אשפה  4.3.1

         : תכנו� הבניי� ע� שטח המיועד לחדר אשפה בשטח מזערי המחושב כדלקמ�. א 4.3.1.1

  .ר"מ 7+  0.75מקד"  xמספר הדירות 
 .   אג' התברואההתכנו� יבוצע לפי ההנחיות הפרוגרמתיות המפורטות של . ב

 תכנו�

 .ל"ע� הסידור הפנימי לפי ההנחיות כנ 1:50מ "האשפה בקנ הצגת תכנית חדר  .א 4.3.1.2

 .  חישוב השטח נטו של החדר והצגת התאמתו לשטח הנדרש כאמור לעיל  .ב

 חישוב

  הפרדת סוגי אשפה  4.3.2

א להפרדה בי� "ליטר כ 360מתקני אצירה בנפח  3התחייבות בעל ההיתר להציב  4.3.2.1
 . המיועדת למחזור" יבשה"סוגי אשפה  האשפה האורגנית הרקבובית לבי� שלושה

 התחייבות

  מצנחות אשפה קומתיות  4.3.3

, )הנמו# מביניה�(ד "יח 40קומות או  10הדרישות דלהל� מתייחסות לבנייני� מעל  :הערה
 .הכול בהתא� לדרישות הנספח הטכני של מחלקת תברואה

 

של מצנחות ) ומפרט טכניתוכניות חתכי� פרטי� ( ערכת תכנו� אדריכליהצגת  4.3.3.1
 . או קווי הולכה פנימיי� עד למתק� אצירת האשפה במבנה/אשפה קומתיות ו

 תכנו�

:      לרבות, יעיל של כל רכיבי מערכת אצירת האשפה כאניפתרו� אוורור מהצגת  4.3.3.2
 .    חדר האשפה בקומת הקרקע, הפיר ומצנח האשפה, חדרי המצנחות הקומתיי�

 תכנו�

של פינוי תכולת האשפה מחדר האשפה במבנה בהתא�  הפתרו� התפעוליהצגת  4.3.3.3
 . או הפרטי מטעמה, לנוהלי הנגישות ההעמסה והפריקה של רכב הפינוי העירוני

 תכנו�

  חומרי בנייה בעלי תו ירוק 4.4פרק   

  חומרי בנייה בעלי תו ירוק  4.4.1

, עלי תו ירוק של מכו� התקני� הישראליהתחייבות היז� להשתמש בחומרי בנייה ב 4.4.1.1
.                     י"או בעלי תו תק� ירוק שווה ער# באישור מינהלת התו הירוק במת

    .צבע, דבקי�, טיח, בלוקי� :ל הינ�"החומרי� המחויבי� לעמוד בתקינה הנ

 הצהרה

  ניהול סביבתי של מהל$ הבנייה 4.5פרק 1.1     

  אתר הבנייה  תכנית ארגו	 4.5.1

 תכנית : הצגת תכנית ארגו� האתר ע� סימו� הרכיבי� הבאי� 4.5.1.1

 .גידור לפי דרישות מחלקת הפיקוח על הבנייה  .א 

 .י הכניסה והיציאה אל ומהאתר/רוחב וצורת הפתיחה של פתח, סימו� מיקו�  .ב

 .וכ� אפיונ� כמבני� זמניי�, גודל� וייעוד� של משרדי האתר, סימו� מיקומ�  .ג

  . י השירותי� התברואיי� באתר/מו� מיקו� וגודל מבנהסי  .ד

 .הגדרת מיקו� ותיחו� השטח באתר המיועד לאצירת פסולת הבנייה  .ה

 .הנדסיי� המבטיחי� הגנה על הסביבה  ציו� מיקו� המנו' והמסמכי� הטכניי�  .ו

 . וכ� כל שילוט מוצע אחר) פרטי היז� הניהול וצוות התכנו�(הצגת שילוט האתר   .ז

 

  ו	 ניהול אתר הבנייה תקנ 4.5.2

את .  צירו' תקנו� ניהול אתר הבנייה של עיריית כפר סבא למסמכי היתר הבנייה  4.5.2.1
   .התקנו� נית� לקבל מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה

 תקנו�

  שימור קרקע טבעית באתר  4.5.3

, ודכנתעל סמ# מפת המדידה המע, חישוב נפחי הקרקע של החפירה והמילוי 4.5.3.1
 .    ובהתא� לתכנו� המוצע של המבנה ופיתוח השטח בתחו� המגרש

 חישוב

  :הצגת פתרו� תכנוני המלווה בנתוני� כמותיי� של נפחי הקרקע שנחפרה 4.5.3.2
 .לסילוק עודפי הקרקע אל מחו/ לתחו� המגרשאו /ו לניצול בתחו� המגרש

 תכנו�
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  פינוי פסולת הבנייה  4.5.4

י מהנדס או אדריכל ע� "החתו� ע" טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה"הגשת  4.5.4.1
  בהתא� , ציו� אומד� כמות פסולת הבנייה האמורה להיווצר במהל# הבנייה

 .   שיטת הבנייה ושטחי הבנייה/סוג, ייעוד המבנה

 הצהרה

לאומד�  ת בהתא�/תחנת מעבר מורשה/אישור התקשרות של בעל ההיתר ע� אתר 4.5.4.2
 .ל"כמות פסולת הבנייה בטופס ההצהרה הנ

 אישור

התחייבות בעל ההיתר לשנע את פסולת הבנייה באמצעות חברת הובלה המחזיקה  4.5.4.3
 .     ברישיו� עסק להובלת פסולת בנייה

 התחייבות

 אישורי� .    מפסולת הבנייה 20%הוכחת שימוש חוזר או מחזור של לפחות  4.5.4.4

.             תעודות שינוע ושקילה תואמות ע� טבלת ריכוז הכמויות הגשת: 4לטופס  4.5.4.5
:        לרבות, כל מסמכי הפינוי חייבי� להכיל את כל הפרטי� המזהי� של המבנה

  . ההיתר וש� בעל ההיתר' מס, כתובת, חלקה, גוש

 

  .ל"רות הננדרשות  תעודות שקילה רשמיות של האתר המורשה נשוא חוזה ההתקש 

  תחבורה לא ממונעת 4.6פרק 1.1     

  אחסו	 אופניי"  4.6.1

  .הדרישות שלהל� מתייחסות למת� פתרונות אחסו� זוג אופניי� אחד לכל דירה :הערה

תקני בקומות הציבוריות התחתונות הצמוד לדירה ייחשב כפתרו�  כל מחס� דירתי 4.6.1.1
 . תקי� לאחסנת זוג אופניי�

 תכנו�

זוגות האופניי� של דירות שאי� לה� מחס� צמוד יאוחסנו בחדר שירות שייעודו  4.6.1.2
.               ומיקומו באחת מהקומות הציבוריות התחתונות" חדר עגלות ואופניי�"

.  ע� סידורי אחסו� מספר זוגות האופניי� הדרוש 1:50מ "יש להציג תכנית בקנ
ני רצפה או תליה תקניי� ומסודרי� באופ� האחסו� חייב להתבצע באמצעות מתק

 . המאפשר תפקוד בטוח קל ונוח

 תכנו�
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   מדרי$ למיצוב ולמעטפת המבנה� נספח
  

 הגדרת כיווני חזיתות המבנה .1

  :שלהל� 1תרשי� כיווני חזיתות המבנה מוגדרי� לפי 
  )1045י "תרשי� זה לקוח מת(

 
 הגדרת השיטה התפקודית לזיגוג .2

לציה תרמית השוואתית בתוכנה מאושרת של דירת מגורי� מייצגת תוצאות סימו הצגת
של זכוכית בעלת מאפייני� תרמיי� השוני� מאלה הנדרשי� , במבנה לפתרו� החלופי המוצע

  .ק ב"ס 1.2.2.1י          דרישה "עפ

חימו� , הסימולציה תכלול ג� תוצאות צריכת חשמל או אנרגיה שנתית של הדירה לקירור
  .ותאורה

  

 דרת השיטה התפקודית להצללההג .3

הצגת תוצאות סימולציה תרמית השוואתית בתוכנה מאושרת של דירת מגורי� מייצגת 
לבי� , ק א"ס 1.2.2.2במבנה בי� פתרו� הצללה יעילה לחלו� בחזית דרומית כמוגדר בדרישה 

לפי האפיו� התרמי של החלו� ללא הצללה וע� זיגוג באמצעות זכוכית בעלת ערכי ס' תרמיי� 
  .ק ב"ס 1.2.2.1דרישה 

באמצעות , תתקבל ג� הצגת חישובי הצללות בחלונות החייבי�   במקו� השימוש בתוכנה 
הממחישה את ימי השנה ושעות היממה בה� , שימוש באחת מדיאגרמות השמש המוכרות

  .החלו� יהיה מוצלל

חימו� , רהסימולציה תכלול ג� תוצאות צריכת חשמל או אנרגיה שנתית של הדירה לקירו
 . ותאורה

 של סוגי דירות Gאחוזי השיפור בערכי  .4

  .של דירות לפי שטח� ומיקומ� בבניי� Gלהל� פרוט אחוזי השיפור המזעריי� הנדרשי� לערכי 
  ).4טבלה ( 1045י "בת Gהשיפור הוא בהשוואה לערכי 

ו שבוצעו עבור דירות שהוצעו א Gהפרוט שלהל� מבוסס על ממצאי מדג� רחב של חישובי 
 .'היתר בנייה באזור אקלי� ב קבלו

מעל חלל  צמודת קרקע דירה אמצעית דירה עליונה  
 פתוח 

מעל חלל 
 סגור

 0% 15% 0% 0% 15%  ר"מ 70עד 

 0% 15% 0% 20% 15% ר"מ 100עד 

 15% 25% 20% 30% 25% ר"מ 100מעל 
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  מדרי$ לתאורה מלאכותית ציבורית � נספח
  

  
  

 ")מספר בית"כולל (הראשית  תאורה החזית ומבואת הכניסה .5

  :התאורה תבוצע באמצעות גופי התאורה הבאי� 1.1
a. קלה(ת פלואורסצנטיי� שקועי� בתקרה תותבת "ג(; 

b. או לקיר ע� נורות חסכוניות מסוג /ת לתקרה קשיחה ו"גPL; 

c. תכליתית המיועדת לזמני הפסקת חשמל  ת דו"ג. 

שעוני "אלקטרי ושני   מתק� התאורה יחולק לשתי קבוצות הפעלה באמצעות תא פוטו 1.2
 :לפיצול הפעלת התאורה כדלקמ�" שבת

 ;מסמו# לשעות הערביי� ועד לשעות הערב  הפעלה  100%  

 .משעות הערב ועד לסמו# למועד הזריחה  הפעלה    30%  

  

 

 תאורת חדרי מדרגות ומבואות כניסה לדירות .6

 ;דלעיל 1.1ק "התאורה תבוצע באמצעות גופי התאורה כמו בס 2.1

י לחצני� שיותקנו                 "המופעל ע" אוטומט חדר מדרגות"באמצעות  התאורה תבוצע 2.2
 .במבואות הכניסה לדירות ובחלק הפנימי של הדירות, בחדרי המדרגות

  . לפי הרצוי" אוטומט חדר מדרגות"התאורה תופעל לזמ� קצוב הנית� לוויסות ב 2.3
  
  

 תאורת אזורי חניה .7

  ): מעל או מתחת לקרקע(אזורי חניה מקורה  3.1
a. או לקיר ע� נורות חסכוניות מסוג /ת פלואורסצנטיי� לתקרה קשיחה ו"גPL; 

b. תכליתית      חלק מגופי התאורה יכללו מכלולי תאורת חירו� אשר ישמשו לתאורה דו
 .בהפסקות חשמל

 :אזורי חניה פתוחה 3.2

שיותקנו על  W100ג  .ל.התאורה תבוצע באמצעות פנסי� להארת שטחי� ע� נורות נ  
 .'מ 4.5בנה וג� על עמודי תאורה בגובה קירות המ

שעוני "אלקטרי ושני   כל תאורת החניה באזורי� הפתוחי� תופעל באמצעות תא פוטו  
 .דלעיל 1.2ק "כמפורט בס" שבת

 

 וולטאית�תשתית פוטו .8

יילקחו בחשבו� , מוזכר בזאת כי בתכנו� מתק� התאורה המלאכותית הציבורית כמתואר לעיל

 .דלעיל 1.5.2וולטאית בהתא� לפירוט בדרישה   וכל ההכנות לתשתית פוט
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   לאוורור מרתפי חניהמדרי$ � נספח
  

  .ו קומת מסד אשר רוב השטח בו מיועד לחנייה/מרת' ו –מרת' חנייה : הערה
  

 אוורור טבעי  .9

משטח הקירות  30%נדרשי� פתחי אוורור בשטח מזערי : תנאי ס' לאוורור טבעי 1.3
  . חי� חייבי� להיות בקירות נגדיי� להבטחת אוורור מפולשהפת. החיצוניי� של המרת'

                 פתחי כניסת אויר צח למרת' יהיו במקו� רחוק ככל האפשר ממקורות בה� קיי�  1.4
 .'של מזהמי אויר כמו כביש ראשי וכד ריכוז גבוה

  

 

 אוורור מכני .10

ת היממה                       במרת' תותק� ותופעל מערכת אוורור מכני באופ� רצו' במש# כל שעו 2.4
 .החלפות אויר בשעה 8אשר תספק 

למש# חצי שעה רצופה             ) PPM 52(ק "מ/ג"מ 60לא יעלה על  בחלל המרת' CO  ריכוז ה 2.5
 .בכל רגע נתו�) PPM 170(ק "מ/ג"מ 200ומעל ריכוז 

ה רחבה ויעילה           ובפריס) תחתו� ועליו�(יניקת האוויר תבוצע משני מפלסי גובה בכל קומה  2.6
  .להבטחת אוורור בכל מרחב החללשל אביזרי היניקה 

להשגת        ") טיימר("מכניי� תקניי� וקוצב זמ�   במערכת האוורור יותקנו גלאי� אלקטרו 2.7
 ).חשמל(חסכו� מרבי באנרגיה 

   .   או חזותית למוקד מאויש בכל העת/מערכת האוורור תשולב ע� מערכת התראה קולית ו 2.8
 .מערכת ההתראה תגיב מיידית לכל אי תקינות בפעולת מערכת האוורור

 :פתחי יציאת האוויר המזוה� מהמרת' החוצה ימוקמו האופ� הבא 2.9

 ;מפתחי מעטפת הבניי�' מ 10במרחק מזערי   .א

 .במיקו� אשר ימנע פליטת האוויר למבני ציבור מסחר קיימי� או עתידיי�  .ב

 .המרת' אי� להתקי� מנועי מיזוג אוויר בתו# 2.10
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