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מבוא

התדרי מיועד ליזמי ומתכנני בתחומי הבניה ,התשתיות ופיתוח סביבתי נופי.
אי התדרי מבטל או מחלי +הוראות החוק ותקנותיו בתחומי אלה ,אלא מיועד להבהיר את תהלי
הרישוי והבניה  /הביצוע ,על פי החוק ובהתא לדרישות מיוחדות של העירייה.
דרישות העירייה ,מטרת שילוב יעיל של המיז החדש במערכות העירוניות הקיימות )כגו :פינוי אשפה,
תשתיות ,תנועה וחניה( והבטחת תחזוקה שוטפת של מערכות אלה ברמה נאותה.
שילובו המוצלח של מיז במערכות העירוניות יבטיח איכות חיי גבוהה לתושבי.
תוכנו של התדרי יעודכ מעת לעת בהתא לשינויי בחוק או לדרישות הרשות המקומית.
על היז לוודא כי בידיו מצויה הגרסה המעודכנת .הצעות לשיפורו תתקבלנה בברכה.
ההצעות לשיפור יש להפנות למחלקת הנדסה או למחלקת ביצוע.

בברכת עבודה משותפת ויעילה

מסירת מידע ע"י העירייה
לאחר הפגישה המקדימה ועל בסיס הנתוני שהוצגו ע"י היז תרכז מח' הרישוי
בעירייה
את המידע הדרוש לתכנו ולביצוע המיז.
על פי החוק ,מידע זה יינת תמורת תשלו ויכלול:
1.1

מידע סטטרטורי לפי סעיפי  265 :ו 119א'.
מידע זה מבוסס על תכניות מפורטות בתוק +ותכניות בתהלי אישור .
)ראה נספח מס'  1ד +מידע לדוגמא בע"מ (9,10

1.2

מידע לתכנו ודרישות להיתר לפי סעי1) 145 :+א( 158 ,טו. 265 ,
מידע זה כולל:
דרישות מיוחדת של העירייה ,אישורי רשויות ,הנחיות לעריכת
תכניות ונספחי לבקשת ההיתר.

נית לרכוש מהעירייה מידע ממחושב לצורכי תכנו.
לש כ יש לפנות לאחראי מיפוי ממוחשב.
המידע שנית יתייחס ליחידת הקרקע אשר תוגדר בתכנית המדידה המצבית שתוגש ע"י
היז ע"ג נייר ודיסקט ערו לפי מפרט העירייה למחשוב .
מדידה זו תהווה בסיס לתכנו והמבנה  ,הפיתוח הסביבתי ,תאו המערכות במגרש
ובסביבתו ובשלב הסופי תכנית .AS MADE

uter
in the
like
use it.
with

הנחיות לעריכת תוכניות

1.2.1

 1.2.1.1הנחיות לעריכת בקשה להיתר
מח' הנדסה
התכנית נשוא הבקשה להיתר תהיה ערוכה כמפורט בחוק ובתקנות תכלול את כל המידע הגרפי והמילולי
הדרוש להבנתה כמפורט להל:
מ י ל ו י פ ר ט י  ב ט ו פ ס ה ה ג ש ה ו ח ת י מ ו ת:
• המבקש
•

עורכי הבקשה

•

מתכנ השלד

•

אחראי לביצוע

•

אחראי לביקורת ביצוע באתר.

•

עור בקשה בתחו מתקני תברואה

•

אחראי לביקורת ביצוע מתקני תברואה

•

נית למנות את האחראי לביקורת ביצוע לאחר הוצאת היתר ,א טר התחלת העבודות
באתר.

•

מילוי טבלת שטחי מותרי לפי תב"ע בתוק+

•

מילוי טבלת שטחי מבוקשי בהיתר זה תוכנית סביבה ק.מ 1:2500 .או 1:5000

•

תוכנית מדידה מצבית מעודכנת חתומה ע"י מודד מוסמ ק.מ 1:250 .ודיסקט ערו לפי
מפרט העירייה.

•

חישוב שטחי גרפי.

•

תוכנית כל הקומות והמפלסי ק.מ1:100 .

•

קומת הקרקע תשורטט על רקע גבולות המגרש וקווי הבניי ע סימו כל היטלי הבניי
)מעל ומתחת לפני הקרקע( על פני מפלס המגרש.
יש לסמ את קווי הבניי בתוכניות כל המפלסי והקומות.

•

חתכי ק"מ  1:100לאור ולרוחב הבניי והמגרש ק.מ 1:100 .עד גבול המגרש השכ ע
סימו גבהיי קרקע טבעית וקרקע מתוכננת )גובה אבסולוטי( וגובה הגדרות /קירות
תומכי בי המגרשי .יש לסמ גובה קרקע ג בצד השכ .גבול המגרש וקו הבניי
יסומנו בחתכי בקו אנכי מרוסק.

•

חזיתות ק.מ 1:100 .של הבית והמגרש עד גבול השכ ,ע פירוט גבהי וחומרי גמר.
גבול המגרש וקווי הבניי יסומנו בקו אנכי מרוסק.

•

תוכנית גג ע מיקו דוד שמש ,קולטי ,מסתור לדוד ,אנטנה ,סימו שיפועי ,גובה
המעקות ויציאה לגג.

•

פרט רצפה למניעת חדירה של גז ראדו )מצ"ל( יופיע ע"ג התכנית.

תוכנית פיתוח הכוללת:
•

מפלסי החצר והשבילי ,מדרגות ,טרסות ,מסלעות.

•

סימו מיקו ומידות עמדת פינוי אשפה ומסתור דקורטיבי לפי דרישות מח' התברואה.

•

פרט אופייני של קיר תמ /גדר מצופה באב ערד או גדרות מסוגי אחרי.

•

סימו בתכנית פיתוח מיקו ומידות חניה )החניות בגבולות המגרש(.

•

סימו דרכי המגרש וחניות ע מידות ומספור מכמות המתאימה לתק ולתב"ע בתוק.+

•

מיקו מחס מוצע או עתידי.

•

סימו קווי בני מותרי ומידותיה בהתא לתב"ע בתוק.+

•

דרישות נוספות יתווספו במידת הצור .

לפרויקטי ייחודיי תידרשנה תוכניות נוספות בהתא לאופיי כפי שיפורט בד +המידע.
היתרי בניה למצללות )פרגולות(
א.
ב.
ג.

הוצאת היתרי בניה למצללות )פרגולות( תהיה באישור הועדה המקומית ,בדומה להיתרי בניה
ל"עבודה מצומצמת" .הוצאת היתרי בניה ל"סככת צל" תהיה כמקובל על  ידי הועדה המקומית
והיתר בניה יוצא כחוק.
היתרי בניה ל"סככות צל" ו"מצללות" יכללו חתימת מהנדס  /הנדסאי המאשרי יציבות.
שמשיות סוככי מבד או חומר סינטתי )כגו מרקיזות( לא יהיו טעונות היתר בניה.
בניית חניות פרטיות סגורות
להל רשימת חומרי שיש להימנע משמוש בה מטעמי בריאותיי וחזותיי:
 .1אסבסט.
 .2פח מגולוו לא צבוע
 .3בלוק בטו חשו.+
 .4פיברגלס

בנוס ,+כדי למנוע פגיעה חזותית:
א .יש לבנות את החניות באופ אחיד ולא כטלאי על טלאי.
ב .יש לשאו +לבניית החניות מאות חומרי מה בניה חזית הבית או הרחוב.

1.2.1.2

הנחיות להכנת נספחי סניטריי לתכניות הגשה ותנאי
לאישור מח' תשתיות מי וביוב

הגשה ואישורי
• נספחי סניטריי יוגשו רק ע"י מי שהוסמ לכ עפ"י החוק.
•

תכניות ההגשה תוגשנה א רק בהתא ל"תקנות התכנו והבניה" בקשה להיתר ,תנאי ואגרות
תש"ל  1970,סעיפי  11 ,9 ,5ותענינה על תקנה  17תוספת שניה ,הוראות למתקני תברואה
ותקני ישראליי המגדירי את צורת התכניות ,התוכ והנתוני המופיעי בה.

•

במסגרת הבקשה להיתר,חובה להגיש תכנית תאו מערכות בתחו המגרש ומחוצה לו מאושרת
וחתומה ע"י חברות תשתיות )בזק ,ח"ח ,גזטיב ,כבלי וכו'(.
התכנית תוגש בהתא לסעי 1.3.7 +שלהל) .נוסח האישור ראה נספח מס' .(2

הכנת הבקשה
•

יש למנות עור /עורכי לבקשה ,בתחומי השוני בכלל ולמתק התברואה בפרט.

•

יש למנות אחראי לביקורת "מתק תברואה" כמשמעותו בסעי 1.01 +תוספת שנייה תקנה .17

• יש להקפיד במילוי ברור ומדוייק של הטבלאות בטופס  ,1לתוספת הראשונה לתקנות התכנו
והבניה )בקשה להיתר ,תנאי ואגרות( תש"ל . 1970
יצוי בברור תאור המבנה וייעודו .במידה ומדובר על מבנה תעשייתי יש לתת תאור מקוצר של
תהלי היצור.
•

עור /עורכי הבקשה ואחראי בקורת ,יחתמו בחתימת וחותמת ברורה על הבקשה.

•

עורכי הבקשה ואחראי לביקורת ,יגישו ע הגשת הבקשה תעודות המקנות לה זכות חתימה
עפ"י החוק.

•

והיה ולא נית למנות אחראי לביקורת ביצוע בתחומי השוני בשלב הגשת התכניות על המבקש
להגיש :טפסי א' שבנספח ) 16.02ג( ) (4תוספת שנייה תקנה .17
הטפסי יהיו חתומי כנדרש.

• הנספח הסניטרי יוגש בלווי תכנית תאו מערכות תשתיות באתר וסביבתו).בשני עותקי( ע"ג
נייר לב וכ ע"ג דיסקט ערו לפי דרישות מפרט  827של עיריית ערד למיפוי ממוחשב.
)הדרישה לתכניות ממוחשבות אינה חלה על בתי פרטיי באתרי "בנה בית " (.
מידע לגבי מפרט  827נית לקבל אצל גב' אירה ברוברמ ביחידת המיחשוב טל' .089951681

תוכ הנספח הסניטרי )מתקני תברואה(:
•

טבלאות סטנדרטיות לפי חוק תכנו ובניה )טופס . (1

•

תרשי סביבה בק.מ 1:5000 .ע סימו ברור של שטח המיועד לבניה.

•

תכנית מגרש בק.מ 1:250 .או  1:100הכוללת:

•

גבולות המגרש מודגשי בכחול וקווי הבניי מודגשי בקווקוו אדו דק.

•

סימו מערכות ,מתקני ,מבני ודרכי הנמצאי באזור .ובסביבתו הקרובה של המגרש המיועד
לבניה.

•

תכנית של מתק תברואה הכוללת מערכות מי ,ביוב,ניקוז וכו' מחו /למבנה ,בתו המגרש
והתחברות למערכות עירוניות בתחו ציבורי.
במידה ותידרש השלמה או שינוי במערכת כל שהיא בתחו העירוני יש לציי ע"י מי תבוצע
העבודה ולצר +על כ אישור של הגור הרלוונטי.
תשתיות עירוניות אשר הושלמו ע"י גור מפתח  /יז יבוצעו על פי הנחיות העירייה .הנחיות אלה
נית לקבל במח' ביצוע ותשתיות בעירייה.
פרטי ההתחברויות יפורטו ויוצגו בתכנית בק.מ1:25. .

•

תכנית פיתוח שטח המגרש המתוכנ והתחברותו לסביבה הקרובה )קיימת או מתוכננת(.

•

תכנית חלוקת קומת קרקע של המבנה )מפלס  (+/ 0.00המשקפת מתקני סניטריי וחיבור
למערכות חו./

•

תכניות של קומות ומפלסי אחרי כולל סימני קשר ע קומת קרקע ומתקני סניטריי בה.

•

תכנית גג ע מערכת ניקוז מי גש ופיתרו להרחקת מהמבנה )ע"ג רקע של תכניות פיתוח(.

•

תכנית חתכי לאור קווי ביוב מתוכנני ע כל המידע הנדרש כולל פני השטח הסופי לפי תכניות
פיתוח.

•

פרט למערכת מדידת מי בק.מ 1:25 .ומיקו התקנתה בקצה המגרש) .ע"ג תכנית המגרש(.

•

למבני ציבוריי ,מבני תלת קומתיי ויותר  תכנית איזומטריה של מערכות מי ,ביוב וניקוז
מי הגש.

• למבני תעשייתיי ,ציבוריי ובתי משותפי:
תכנית למערכת קריאת מדי מי ממוחשבת )מרחוק( כולל חיבורה למערכת )מרכזיה( אזורית /
שכונתית או התקנת מערכת עצמאית וחיבורה לחשמל ולטלפו ע"י קווי נפרדי אשר ירשמו על
ש עיריית ערד) .בתאו ואישור של העירייה(.
•

תכניות למתקני מיוחדי כגו :מכוני סניקה לביוב ,משאבות להגברת לח /מי ,מיכלי אגירה
וכו' במידה ונדרשי לש הפעלת המבנה.

•

למיזמי ייחודיי תינתנה דרישות ספציפיות נוספות ,בהתא לאופי המיז.

עקרונות תכנו ודרישות טכניות מיוחדות:
• תיקוני תכניות :ביצוע תיקוני תוכניות עפ"י הערות הרשות:
* התיקוני יבוצעו על גבי המקור.
* תוגשנה תכניות חדשות) .ראה סעי. (.1.3.7 +
* תכניות אשר עליה תיקוני ידניי לא תתקבלנה.
•

כל התכניות שתוגשנה )נספח סניטרי ,תאו מערכות וכו'( תבוצענה ע"ג רקע של מפת מדידה
מצבית מעודכנת.

•

כל כתובת עירונית )יישות( תקבל חיבור אחד לתשתיות עירוניות )מי ,ביוב וכו'(.

•

יחידת קרקע שעליה יותר ממבנה אחד  בעלי כתובת עירונית שונות )ישויות( תחויב בתשתיות
מי וביוב נפרדות לכל כתובת.

•

על מתכנ מתק תברואה לקבל מראש במחלקת תשתיות של עיריית ערד נקודות לחיבור מבני
למערכות עירוניות ולקבל חתימתו של נציג המחלקה ,ע"ג תכנית הגשה לפני מסירתה לוועדה
המקומית.

• במידה ולא קיימי נתוני מדויקי לגבי התחברויות לתשתיות הקיימות ,על היז לבצע מדידה
נדרשת ע"י מודד מוסמ ולפני תכנו המערכות.
המדידה תעשה בתאו ע מחלקת אחזקה של העירייה.
במידה והתשתיות הנדרשות לחיבור המבני אינ קיימות  על היז לתכנ
אות בתאו מלא ע יוע /אינסטלציה של עיריית ערד )משרד איחוד
מהנדסי( ובהתא לתכניות אב.
נספח סניטרי חייב לשק +את כל המערכות המתוכננות בהתא לדרישות של עיריית ערד להקמת
תשתיות עירוניות) ,ראה בנפרד(.

•

מערכת לקריאת מדי מי מרחוק )ממוחשבת(.
כל "יישות" בתכנו ובביצוע מחויבת בהתקנת מערכת לקריאת מדי מי ממוחשבת מבוססת על
מערכת "דיאלוג" .על היז לדאוג לחיבורה על מערכת מרכזית של האזור או להתקנת מערכת
עצמאית אשר תחובר לש העברת נתוני לחשמל וטלפו ע"י קווי נפרדי רשומי על ש
עיריית ערד )החלטה סופית על אופ ההתחברות היא בידיה של עיריית ערד בלבד(.

• בתכנית מערכת ניקוז גגות ומרפסות:
יינת פתרו נאות לניקוז באישור מהנדס העיר.
•

ניקוזי מרפסות דירתיות בלבד בבתי משותפי נית לחבר למערכת ביוב הבניי.

•

תכניות של מתק תברואה יבוצעו ע"ג התכניות המשקפת חלוקה פנימית של הבית כולל מערכת
אינסטלציה פנימית ופיתוח סביב הבית ע מערכת גבהי ,קירות תומכי ,מסלעות וכו'.

•

קווי מי ,ביוב ונקודות חיבורי למבנה יופיעו ע"ג תכנית פיתוח השטח ע ציו מרחקי ביניה
ובי המבנה.

•

יצוינו סוגי וגדלי של הצינורות לאספקת מי וביוב.

•

קטרי סגרי לתאי הביוב יהיו לפי תק א לא פחות מ  50ס"מ ויופיעו בחת לאור קווי הביוב.

•

תאי ביוב שעומק גדול מ  250ס"מ יבוצעו א ורק מחוליות בטו טרומיות )יש לציי ע"ג
התכנית(.

•

יש לציי את סוג החומר של תאי הביוב ולקחת בחשבו את הפרשי הגובה בתאי פלסטיק בי
הכניסות הצדדיות והקו הראשי.

•

 T.Lשל תאי הביוב ליד הבית יהיה לפחות  20ס"מ מתחת למפלס הבית המחובר אליה  T.Lשל
תאי הביוב במגרש יהיו גבוהי ב  20ס"מ לפחות מגובה T.L .של תא הביוב העירוני שאליו
מתחבר המגרש )מבנה(.

•

תא ביוב האחרו במגרש יותק על קצה של צינור הכנה להתחברות לקו עירוני )במידה וקיי(
ללא הארכתו לכיוו המגרש.

• מערכות מדידת מי של יישות תותקנה בגובה שבי  0.5מ' עד  1.5מ' מעל פני המדרכה.
נישה
לש התקנת המערכת תבנה נישה בקיר חיצוני של המגרש ובגודל
מתאי לגודל מערכת המדידה וכ שתהיה גישה נוחה לטיפול
במערכת .בשו פני לא תתוכנ ולא תבנה גדר של המגרש מעל קו הזנת מי למגרש.
מז"ח
במידה ויידרש ע"י גור מוסמ לכ או שהצור נובע מתפקודה של מערכת המי בתו המגרש
)כגו :הסנקת מי ממכונית כיבוי אש( יותק במערכת המדידה מז"ח אשר ייבדק כנדרש ע
הוצאת תעודה.
במקרי אחרי יותק במערכת המדידה שסתו אל חוזר מצדו של הצרכ.
חיו$
יתוכנ פרט חיו /במערכת המדידה כאשר צנרת המי בתו המגרש עשויה מפלדה.

דרישות לטופס  4תקנה  5של מערכת האינסטלציה
במהל תהלי הבניה הנ נדרש להזמי ביקורות למערכות מתקני תברואה כחלק מדרישות חוק תכנו
ובניה.
בגמר הבניה ,בבוא לקבל אישור אכלוס למבנה )טופס  (4מוועדת הבניה האזורית תידרש להציג תעודות
בדיקות התקנה למערכות השונות.
בלעדי תעודות הבדיקה ,ועדות הבניה מעקבות את אישורי האכלוס ובכ נגר איחור באכלוס המבנה
והוצאות מיותרות לבונה.
לפיכ  ,רצוי להזמי את כל הבדיקות הנדרשות במועד כפי שמתואר בעלו זה.
יש לשי לב שבאופ עקרוני יבדקו חלקי המערכות לפני כיסוי כאשר ה עדיי גלויי.

להל פרוט חלקי המערכות הנדרשות בדיקה:
 .1צנרת נקזי מתחת  /בתו' יציקות רצפת מפלס ) 0.00בד"כ נדרש למבנה בעל שלוש קומות ויותר –
עפ"י שיקולי ועדת הבניה( – הבדיקה לפני כל יציקה.
 .2מערכת הספקת מי קרי וחמי  +בדיקת לח $לאטימות המערכת – הבדיקה לפני טיח וריצו+
)בדיקה אחת לכל  6עד  10יחידות דיור(.
 .3מערכת דולחי ונקזי – הבדיקה לפני ריצו) +בדיקה אחת לכל  6עד  10יחידות דיור(.
 .4קולטני מי גש – בדיקת אטימות ,הבדיקה תבוצע לפני כיסוי הקולט.
 .5ביב המבנה – לפני כיסוי הצנרת בחצר.
 .6בדיקה מסכמת – לאחר גמר פיתוח שטח והתקנת כלי סניטרי.
 .7מערכת גז – בדיקת צנרת לפני כיסוי .בדיקה נוספת לאחר התקנת מאגר ,ווסתי ומוני.
 .8מערכת שמש  /סולארית – לאחר גמר ההתקנה.
 .9מערכת הגברת לח – $לאחר התקנת משאבות לוח פיקוד.
 .10אטימות המבנה )בדיקת הצפת גג( – לאחר גמר כל עבודות האיטו ופני ריצו +הגג.
 .11אטימות המבנה )המטרת קירות( – לאחר סיו עבודות אלומיניו.

פרוט זה הינו חלקי ולא כולל את כל דרישות חוק תכנו ובניה או דרישות נוספות מטע ועדת הבניה
המפורטות בהיתר הבניה.

1.2.1.3

הנחיות לתכנו עמדות פינוי אשפה – מחלקת תברואה

 .1מסתור למכולה בודדת
המסתור יהיה בנוי אב ערד כלפי חו /וכלפי פני וצורתו כצורת האות "ח" .רוחב
המסתור  4.5מטרי ,עומקו  4.5מטרי ,גובהו  1.5מטרי ופיתחו פונה אל הכביש.
 .2מסתור לשתי מכולות )מסתור כפול(
המסתור יהיה בנוי אב ערד כלפי חו /וכלפי פני וצורתו האות "ח" רחבה .רוחב
המסתור  7.5מטרי ,עומקו  4.5מטרי ,גובהו  1.5מטרי ופיתחו פונה אל הכביש.
כל המידות ,הינ מידות פני – פני
 .3כללי
רצפת המסתור תהיה מרוצפת ,יצוקת בטו או מכוסה באספלט במעמס כביש ,בשיפועי
המתאימי על מנת למנוע הצטברות מי בתוכו .בתנאי מסוימי כאשר תתבקש
פתיחת פתח בחלקו האחורי של המסתור לש כניסה לתוכו ,רוחב הפתח יהי מטר אחד
ומיקומו יקבע בהתא לצור .
במידה וגישת הרכב אל המסתור מחייבת עליה על המדרכה ,יש לדאוג לחיזוקה עד
למעמס כביש .משאית הפינוי חייבת מרווח תימרו פנוי באור של כ  12מטרי לפני
פתח המסתור .חובה להגיש תוכניות "פרט" ומיקו משולב בתוכנית הפיתוח.
בכל שאלה או הבהרה יש לפנות למחלקת התברואה העירונית בטלפו089951608/645 :

הנחיות לבניית מסתור לעגלת אשפה –  240ליטר
על מנת להסתיר את פח האשפה ולמקמו במקו אשר יהא נוח לתפעול ,לפינוי ובשטח המגרש ,יש להתקי
מסתור לפח האשפה כדלקמ:
מסתור דג "ח"
• מסתור זה יבנה כאשר פתחו פונה אל שביל הכניסה או אל משטח החניה.
אי לבנות מסתור מסוג זה כאשר פיתחו פונה אל המדרכה.
•

המסתור יהיה בנוי משלוש קירות אב ערד או חומר אחר המשתלב ע הגדר הקיימת ,הקירות
יהיו מסודרי בצורת האות "ח" .רוחב הגומחה כ  80ס"מ ,עומקה כ  90ס"מ ,גובהה כ 110
ס"מ ופיתחה פונה לשביל הכניסה או למשטח החניה.

מסתור דג "פ"
•

מסתור זה יבנה כאשר פיתחו פונה אל המדרכה ,אול מבנהו המיוחד מסתיר את פח האשפה מ
העי.

•

המסתור יהיה בוני מארבע קירות אב ערד או חומר אחר המשלב ע הגדר הקיימת ,הקירות יהיו
מסודרי בצורת האות "פ" כאשר רוחבה כ  170ס"מ ,עומקה כ  110ס"מ ,גובהה כ  110ס"מ,
אורכה של זרוע ה "פ" יהיה כ  90ס"מ ופיתחה פונה למדרכה.

הערה:
בתוכנית ההגשה יש לציי:
 .1את מידות המסתור
 .2את גובה המסתור
 .3ציפוי אב ערד
 .4עגלת אשפה  240ליטר
•

גובה הרצפה בפתח יהיה בגובה פני המדרכה.

•

תחתית המסתור תהיה מרוצפת או יצוקת בטו בעלות שיפוע לכיוו פתח היציאה למניעת
הצטברות מי בתוכו.

1.2.1.4

הנחיות לתכנו גינות ושצ"פי – מחלקת גני ונו+

•

חובה להכשיר ולהקי גינה חדשה בהתא למפרט הבי משרדי ,פרק .41

•

רשימת צמחי אסורי לשתילה בערד – מצ"ב.

•

רשימת צמחי מומלצי או שאינ מומלצי – מתעדכנת מעת לעת.
על היז לפנות למחלקת הגינו לקבלתה.

•

התניות שתילה )מרחק מבית וכו'( – יש להעביר תכנית מוקדמת לאשור מחלקת הגינו ,לבחינת
התכנית למניעת מפגעי בעתיד.

•

מדי מי לגינו יהיו בעלי פלט חשמלי כפול.

•

חובה למחשב את מערכת ההשקיה ולהפעילה ע מערכת
אירינט" שמרכזה בעיריית ערד וע"י יחידות שטח "סקורפיו".

•

לגבי חלק מהפריטי חלה חובת שימוש בציוד המקובל בעיריית ערד ,וזאת לצרכי אחזקה
מתעדכנת מעת לעת – חובת המתכנ להתעדכ במחלקת גני ונו +בפרטי.

•

ריהוט רחוב ,פרגולות ,גידור וכד' :חובה לאשר פרטי ונקודות הצבה במחלקת גני ונו .+זכות
העירייה לדרוש הפחתה  /הוספה של כמות פריטי ריהוט רחוב.

•

שילוט – יש לעצב ולהתקי בהתא לתוכנית אב עירונית לשילוט .בכל מקרה.

•

חובה לברר במחלקת גני ונו +א ואילו שלטי על היז להציב ,בנוס +לאלו שהוא מציב
מרצונו ,ולאשר פרטי ונקודות הצבה במחלקת גני ונו) .+אי זה גורע מחובות נוספות ,כגו
אישור קונסטרוקציה במחלקת מהנדס העיר ,ואישור לצורכי אגרה ופיקוח במחלקת תברואה(.

•

מתקני שעשועי – ישאו תו תק ישראלי מתאי לייצור ולהתקנת .בכל מקרה ,אלו לא יוצבו
בארגזי חול ,אלא ע"ג שטחי ע מצע סינטטי תקני או ארגזי בה מצע חצצי מסוג תקני
כלשהו .בכל מקרה יאושר הדבר ג במחלקת גני ונו +בעירייה.

צמחי אלרגניי  /צמחי האסורי לשתילה בערד
איסור גידול צמחי מעוררי אלרגיה:
כידוע ,בערד אויר נקי ומיוחד המקל על חולי אסטמה ועל הסובלי מאלרגיה.
אחד הגורמי העיקריי המעוררי תגובה אלרגית במערכת הנשימה הינו האבקה המופצת ממיני
צמחי שוני.
כדי למנוע ככל האפשר זיהו האוויר באבקה מעוררת אלרגיה ,חל בערד איסור על גידול של מיני
מצחי הידועי כאלרגני חזקי .יש להקפיד ולהימנע מלשתול אות בגינה!
מעניי לציי ,כי בימי אלו מתנהל באר /דיו ציבורי סביב חקיקת חוק שיאסור גידול של צמחי
מעוררי אלרגיה בכל הישובי באר ./ערד מצוינת כל העת כדוגמא לישוב שבו מקפידי בנושא ,ובכ
מקלי על התושבי הסובלי מבעיות במערכת הנשימה .רבי ממתכנני הגינות ומ הגנני הפרטיי
הפועלי בעיר ,אינ מודעי דיי לנושא זה .על כ ,מומל /להראות ג למתכנ הגינה או לגנ שלכ
את הרשימה שתובא להל.
להל רשימת הצמחי שגידול אסור:
 .1דשא – בופלו ,כל זני ברמודה
 .2קזוארינה
 .3אלו
 .4אגוז
 .5אילנתה
 .6ליגוסטרו יפני
 .7ינבוט )פרוזופיס(
 .8פיק
 .9זית
 .10ירבוז )אמרנטוס" ,כרבולת התרנגול"(
 .11ערער – נית לשתול צמחי נקבה או זני עקרי מוחלטי בלבד
 .12ערבה
 .13ברזית
 .14ברוש
 .15צפצפה
 .16קוכית המכבד
 .17תמר – לא לשתול עצי זכר
 .18אלה – לא לשתול עצי זכר
 .19חרוב – לא לשתול עצי זכר
אי לשתול עצי אילנתה ,פיק ,אגוז ,זית וברוש – ולו ג ע /אחד.
הערה מיוחדת לגבי ברוש גדולפרות לימוני :זהו מ ברוש בעל גוו עלווה צהבהב ,הנפו /מאוד בגינו
באר ,/לא משו התאמה מיוחדת ,אלא בש אופנה.
נית לראות כי רבי מהמשתמשי בו אינ מודעי כלל לתכונותיו ,למשל – משתמשי בו כגדר חיה,
למרות היותו ע /גדול ורחב.
מצח זה ,ככל מיני הברוש ,אסור לנטיעה בערד.

•

ארגזי חול בגני שעשועי – יותקנו לצרכי משחק בחול בלבד ,גודל –  9מ"ר לפחות ,וה
יוצללו באופ כלשהו )פרגולה ,ע /בוגר(.

•

ברזיות – יותקנו בכל ג שעשועי ובפינות ישיבה במדרכות ,מצפורי וכד'.
יוספו בהתא לדרישת מחלקת גני ונו .+הפרט שייבחר חייב להיות מאושר ע"י המחלקה.

•

נטיעת עצי ברחובות – תעשה עפ"י המופיע לגבי נושא זה במפרט הבי משרדי ,ובנוס:+
 .1עצי רחבי נו +לא יינטעו במרחק קט מ  6מ' מקיר מבנה או גבול מגרש פרטי.
 .2עצי בעלי שורשי אלימי לא יינטעו במרחק הקט מ  2מ' ממבנה קור אב ,קו מי או
כל תשתית עירונית אחרת.
 .3עצי לא יינטעו במרחק הקט מ  5מ' מעמוד תאורה.
 .4עצי שגובה הסופי עולה על  6מ' לא יינטעו מתחת לקוי מתח גבוה.
 .5בכל מקרה ,המרחק המינימלי בי ערוגה של ע /לבי המחסו הקרוב )קיר ,אב שפה,
רהיט וכו'( – לא יפחת מ  1.8מ'.
 .6לכל ע /רחוב יש להתקי סורג משולב בריצו +ומסגרת הגנה מפריטי שאושרו במח'
הגינו.
ערוגות ברחובות משולבי
 .7עפי"ר כדאי כי ערוגות שכאו יכילו א ורק עצי ,תו תשומת לב למגבלות הנ"ל ,וריצו.+
 .8ככלל ,לא מומל /לגנ ע שיחי ערוגות בודדות בתו רחובות משולבי ,ובפרט אי
לתכנ ערוגות ששטח הכולל קט מ  330מ"ר.
 .9המלצתנו המפורטת תו פירוט המכשלות ,מופיעה במסמ המצ"ב.
 .10מיני הצמחי המומלצי מופיעי ברשימות אות נית לקבל במח' גני ונו ,+ובכל
מקרה יש לאשר במחלקת הגינו את התוכניות בכללות ואת מיני הצמחי שנבחרו.

בכל מקרה של פגיעה בגינו או בפיתוח קיי – חובת המבצע להשיב את המצב לקדמותו.
במקרה של פגיעה במערכות השקיה ,חובת המבצע לתק את הנזק תו  48שעות לכל היותר,
ולדווח על כ למחלקת הגינו.
•

בכל מקרה של פגיעה צפויה מראש יש להג על המערכות הקיימות בשטח.

•

באחריות היז ועל חשבונו העתקת צמחי ,עצי ושיחי עפ"י דרישת מחלקת גני ונו+
לאתר שייבחר ע"י המחלקה.

•

אי בהערות ובתוספות הנ"ל כדי לגרוע או לשנות הוראות כל די או מפרטי רשמיי,
ובכל מקרה ה יתווספו עליה ולא יבואו במקומ.

 .1.2.2אישורי נדרשי להיתר
מתו הרשימה המפורטת להל יסומנו האישורי הנדרשי למיז הנדו.
קבלת האישורי היינה באחריות היז למעט האישורי המסומני ב* שיתבצע ע"י מח' רישוי בניה.
לצור זה יעביר מבקש ההיתר לידי האחראי לנושא רישוי בניה 2 ,עותקי מהבקשה להיתר עבור כל
רשות חיצונית ועותק אחד לכל מחלקה רלוונטית בעירייה.
אישורי רשויות:
•

אישור מנהל מקרקעי ישראל

•

אישור הג"א

•

פטור הג"א מבנית מקלט /ממ"ד

•

אישור משרד הבריאות

•

אישור מכבי אש

•

אישור החברה המפתחת

•

אישור משרד התחבורה

•

אישור משרד העבודה

•

אישור המשרד לאיכות הסביבה

•

אישור מנהל התעופה

אישורי מחלקות בעירייה:
•

אישור מח' ביצוע ותשתיות לנושא חיבור למערכות עירוניות

•

אישור מח' ביצוע ותשתיות לנושא חיבור המערכת הסניטרית של המבנה /מבני לרשת העירונית
)מי וביוב(.

•

אישור מח' תברואה לנושא פינוי אשפה.

•

מדור תנועה לנושא כבישי וחניות.

אישורי מומחי  /יועצי מקצועיי :
•

יוע /בטיחות

•

יוע /אקוסטיקה

•

יוע /תחבורה

•

יוע /נגישות

אישורי חברות לתשתיות
דרישה זו אינה חלה על בתי פרטיי צמודי קרקע
•

חברת חשמל

•

חברת בזק

•

חברת גז

•

טלוויזיה בכבלי

אישור זה יינת על בסיס תכנית לתאו מערכות )נוסח האישור בנספח מס' .(2
•

חישובי סטטיי בצרו +הצהרת המהנדס.

•

הסכ ע מכו התקני או מעבדה מורשית אחרת לבדיקת חומרי הבניה ,האינסטלציה
הסניטרית ומערכת הגז.

•

טופס מס'  – 9תצהיר מתכנ השלד.

•

תשלו אגרות בניה והיטלי עפ"י חוק.

•

התחייבות לפינוי פסולת בני לאתר עירוני.

 1.2.3א ג ר ו ת ו ה י ט ל י 
•

אגרות בניה:

משולמות על בסיס חוק התכנו והבניה על פי תעריפי משרד הפני המתעדכני למדד ולפי סווג יעודי
השטחי לבניה.

•

היטלי ביוב:

היטלי ביוב נגבי מכוח חוק עזר עירוני.
הגדרות:
"היטל ביוב"  הינו היטל המוטל לש כיסוי הוצאות התקנת ביוב או קנייתו כאמור בסעי 17 +לחוק.
" ביוב ציבורי"  ביוב המשמש כמה נכסי ושהשופכי נזרמי אליו מביבי פרטיי בלבד.
"ביוב מאס  "+ביב שהשופכי נזרמי אליו בעיקר מביבי ציבוריי.

פירוט היטל הביוב:
היטל ביוב לכל מ"ר של בניה ,לרבות כל מ"ר של שטח בנוי למעשה בכל קומה ,לפי מידות חו /
.1

בעד ביוב ציבורי לכל מ"ר בניה.

.2
.3

בעד ביוב מאס ,+לכל מ"ר בניה.
בעד מתקני מיוחדי ,לכל מ"ר בניה.

.4

בעד מתקי טיפול בביוב ,לכל מ"ר בניה.

היטל ביוב לכל מ"ר של קרקע ,שעליה קיימת בניה כלשהי 
.1
.2

בעד ביוב ציבורי לכל מ"ר קרקע.
בעד ביוב מאס ,+לכל מ"ר קרקע.

.3

בעד מתקני מיוחדי ,לכל מ"ר קרקע.

•

אגרות מי:

משולמות על בסיס חוק עזר עירוני כמפורט להל:
 זכויות מי )לפי יעוד הבניה(
מגורי   400מ"ק לכל יח"ד
מלונאות   250מ"ק לחדר
תעשיה   400מ"ק לדונ
מסחר   400מ"ק לחנות
 אגרת חיבור )לפי יעוד הבניה(
מגורי ומסחר  חיבור רשת פרטית לכל יחידת דיור ,יחידת עסק או משרד.
תעשיה  חיבור רשת פרטית לכל יח' מלאכה או תעשיה
 אגרת הנחת צינורות
)כאשר הפיתוח במקו בוצע ע"י חברה מפתחת ייגבה רק  (50%החישוב נעשה לפי מ"ר קרקע ולפי מ"ר
בניה )למעט יעוד תעשיה בו החישוב נעשה לפי מ"ק(.

רק במקרי המוגדרי בחוק
כל התעריפי מוצמדי למדד.
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•

היטל השבחה

$

