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הנחיות ליישום מערכת פניאומטית 
לפינוי פסולת אשפה ביתית                   

1. כללי

1.1. הסבר על המערכת

בשכונה, המיועדת לקום מתחם פארק הים בת-ים,  

מתוכננת לקום מערכת חדשנית אוטומטית לפינוי 

פסולת אשפה ביתית על בסיס פניאומאטי. זוהי 

מערכת מתקדמת, הפועלת לניתוב הפסולת לאתר 

מרכזי (טרמינל) באמצעות  זרם אוויר במערכת 

צינורות תת קרקעיים, תוך הפרדה במקור של 

הפסולת לשני זרמים- אשפה יבשה ואשפה רטובה 

(אורגנית). 

האשפה הביתית נאספת בשקיות ומושלכת על ידי 

הדיירים לפתחים שהותקנו במבנה, כל זרם  לפתח 

נפרד. דרך הפתחים עוברת האשפה לצינור אנכי 

(שוט) אשר בתחתיתו מגוף. מעל המגוף נאצרת 

האשפה ונערמת. מערכת שליטה ובקרה אלקטרונית 

פותחת את המגופים, לסירוגין,  והפסולת נשאבת 

דרך מערכת הצינורות ומגיעה כשהיא מופרדת אל 

הטרמינל. 

מערכת האשפה הפניאומטית תחליף את חדר 

האשפה המסורתי בבניין. אשפה שלא תיקלט 

במערך התשתית הפניאומטית (גזם, ריהוט, מוצרי 

חשמל וכדומה) תטופל בנפרד, באמצעות הקצאת 

שטחים ייעודיים בשטח הציבורי (מרכזי מיחזור). 

1.2. אופן הביצוע וחלוקת האחריות

1.2.1. תכנון המערכת הפניאומטית ישתלב בתכנון 

שאר התשתיות הציבוריות בשכונה ויבוצע במקביל 

להן. כל העבודות הקשורות במערכת הפניאומטית 

בחלק הציבורי תבוצענה באמצעות זכיין (”הזכיין”), 

אשר ייבחר על ידי עיריית בת ים.

1.2.2. עבודות ההכנה במסגרת המגרש הפרטי 

(והבניינים שיוקמו) תבוצענה על ידי הקבלן מטעם 

בעל המגרש הפרטי (להלן ”הקבלן”) ועל פי ההנחיות 

המצורפות. עבודות ההכנה האמורות שהינם על 

חשבון ובאחריות הקבלן יכללו, בין היתר - בניית חדר 

אשפה קומתי.

בניית פירי אשפה אנכיים שיעברו דרך כל הקומות 

בבניין עד לחדר המגופים, כולל הנחת הצנרת.

בניית חדר מגופים.

בניית תעלת בטון יצוקה כהכנה להנחת צינור ראשי 

מחדר המגופים, תחת רצפת המרתף ועד לגבולות 

המרתף, לכיוון כללי של אחד הרחובות הסמוכים 

למגרש- ידרש רק במקרה בו הבניין יוקם ועדיין לא 

יהיה זכיין מטעם עיריית בת ים. 

1.2.3. הנחת מצנחות האשפה בפירים (צינורות 

שוטים) עד לחדר המגופים, כולל דלתות האשפה 

בחדרי האשפה הקומתיים והמגופים, יהיו על חשבון 

ובאחריות הקבלן הבונה על פי המפרט המצורף.

1.2.4. הצבת פריטי המערכת הפניאומטית 

בחדר המגופים וביצוע חיבור הצינור הראשי מחדר 

המגופים אל גבולות המגרש הפרטי יבוצעו ע”י 

הזכיין, על חשבון הקבלן ובאחריותו.

1.2.5. כתנאי לקבלת היתר בנייה יחויב כל קבלן 

בונה לתאם מול עיריית בת ים את חיבורי המערכת 

הפניאומטית למגרש הפרטי ולבניין שהוקם עליו 

ולעמוד ביתר התנאים שייקבעו במסגרת ההיתר 

על ידי עיריית בת ים ו/או מי מטעמה ו/או הוועדה 

המקומית ו/או כל גורם מוסמך אחר.
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2. מרכיבי המערכת בגבולות המגרש

2.1. חדר אשפה קומתי

חדרים להשלכת האשפה ימוקמו בכל קומה בקרבת 

פיר המעלית וחדר המדרגות. האחריות על תכנונם 

במסגרת תכנון הבניין היא על בעל המגרש / היזם 

והקבלן. צמוד לחדרים אלה יעבור פיר אשפה אנכי 

אשר יחבר את כל קומות המבנה (בדומה לפיר 

אשפה רגיל). בתחתית פיר האשפה ימוקם חדר 

המגופים. 

2.1.1. בינוי

מצורף שרטוט סכמתי של חדר האשפה הקומתי 

ושל פיר האשפה האנכי. מידות המינימום הפנימיות 

של חדר האשפה יהיו  160 ס”מ × 160 ס”מ 

(150/150 ס”מ לכל הפחות לאחר חיפוי), זאת 

בכפוף להנחיות הנגישות למשתמשי כסאות גלגלים. 

מידות המינימום של פיר האשפה האנכי הצמוד 

לחדרי האשפה יהיו 70 ס”מ × 160 ס”מ.  

מחוץ לחדר האשפה הקומתי, לפני דלת הכניסה 

אליו, יתוכנן ויבוצע משטח תפקוד פנוי לבעלי 

מוגבלויות במידות 150/150 ס”מ או 170/130 ס”מ. 

רוחב פתח הבנייה לדלת הכניסה לא יקטן מ 90 

ס”מ. בקיר המפריד בין חדר האשפה לפיר האשפה, 

תמוקמנה שתי דלתות להשלכת אשפה. גודל 

הפתחים לבנייה יהיה ריבוע של 30-40 ס”מ. גובה 

תחתון (אונטרקאנט) לפתחי זריקת האשפה - -70

80 ס”מ וגובהם העליון (אוברקאנט) 100-110 ס”מ. 

תאור הדלתות להתקנה מופיע בסעיף 2.2.2. להלן. 

תתוכנן אפשרות לגישה ולטיפול באשפה מצטברת 

וכן לתיקון תקלות בקטע הצנרת הנמצא בתחום 

חדר האשפה הקומתי.  פיר האשפה האנכי יהיה 

פתוח (חלל) כלפי חדר המגופים.

2.1.2. הנחיות 

חדר האשפה יכלול רצפה עמידה, נגד החלקה - 

דרגה (12R) נקודת תאורה מוגנת מים בעלת מנגנון 

הדלקה קפיצי הכבה מעצמו ובעל יכולת כיוונון 

השהייה, שקע 15 אמפר  מוגן מים, ברז גן "3/4 

ונקודת ניקוז "4/2 עם מחסום ריח. בכניסה לחדר 

האשפה תותקן דלת חסינת אש לפי תקן. הדלת 

והמשקופים יהיה בצבע הנוגד לצבע הקיר. יותקן 

מגיף דלת בעל מנגנון השהייה שיכוון כך שהזמן 

שיידרש לסגירת הדלת

לא יהיה קטן מ-5 שניות.

הקירות יהיו בגימור קשיח וברובה אפוקסי עד גובה 

הדלת. לחדר תתוכנן מערכת להפחתת רעש מתחת 

ל- 45 דציבלים לפי תקנות המשרד להגנת הסביבה. 

יש להבטיח פתרון איוורור ושחרור עשן של החדר 

והפיר תוך עמידה בכל התקנים הנדרשים ובתיאום 

עם הרשויות הרלוונטיות.

לחדר האשפה הקומתי יותקנו שילוטי הכוונה בגרעין 

הבניין, ושלט תקני על הקיר לצד ידית דלת החדר 

בגובה 150 ס”מ לזיהוי החדר. החדר יעמוד בהנחיות 

החוק למניעת מפגעים, תשכ”א- 1961.

החדרים יאווררו בצורה טובה, בהתאם להנחיות יועץ 

מיזוג האוויר. 

2.2. מצנחת אשפה (צינור שוט)

מצנחות האשפה עוברות בכל קומות המבנה 

החל מהגג לצורך אוורור, דרך פיר בטון לאורך כל 

הקומות ומסתיימות בקומת המרתף העליונה, 

בחדר המגופים, בו הן יתחברו למגופי המערכת 

הפניאומטית לפינוי האשפה.

המפרט המתואר בסעיף 2.2.1. להלן קובע את 

הדרישות מכל אחת ממצנחות האשפה האמורות 

להיות מותקנות על ידי הקבלן ובאחריותו.

בכל מבנה תהיינה שתי מצנחות אשפה זהות, אשר 

תמוקמנה באותו פיר בטון אחת לצד השניה, כפי 

שמופיע בשרטוטים המצורפים.

בכל חדר אשפה קומתי יהיו 2 פתחים מקבילים 

כמפורט בסעיף 2.1.1. כל פתח יחובר למצנחת 

אשפה אחרת וישמש לפינוי אחד מתוך שני זרמי 

האשפה המתוכננים בבנין.
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2.2.1. תאור מצנחת האשפה (צינור השוט)

צינור נירוסטה בקוטר פנימי של 500 מ”מ לכל 

אורכו, בעובי מינימלי של 1.0 מ”מ, עשוי פלדה בלתי 

 .ASTM 304 ,מחלידה

קטעי הצנרת יהיו מחוברים אחד לשני על ידי 

ריתוך או על ידי חיבור שקע-תקע או על ידי חיבור 

באמצעות חבקים חיצוניים   (כגון טבעת גומי 

טבעי-גמיש)  לצינור. בכל מקרה יש לוודא אטימות 

החיבור למניעת דליפת נוזלים וגזים, מניעת ויברציות 

והפרעות אקוסטיות.

בכל קומה תהיה לכל צינור יציאה אלכסונית לקיר 

חדר האשפה הקומתי שם יתחבר לדלת השלכת 

האשפה. קצה הצינור העליון יהיה באותו קוטר של 

כל הצינור וישמש לאוורור (עפ”י הנחיות יועץ מיזוג 

אוויר) . יותקנו בו אמצעים למניעת כניסת גשם 

ובעלי חיים. בנוסף, מתקן אוטומטי להתזת נוזל חיטוי 

אנטי-בקטריאלי ומפיץ ריח טוב. בתחתית זווית 

המצנחת- תהיה דלת אש התלויה על נתיך טרמי, 

הנמס ב 70-75 מעלות אשר יסגור מידית 

את הצינור. 

אקוסטיקה - למניעת רעש נפילת אשפה בתחתית 

המצנחת, תהיה זווית תחתית מתרחבת, בעלת 

ציפוי אקוסטי, הכולל גומי אקוסטי בעובי 3 מ”מ 

לפחות, שכבות צמר זכוכית וציפוי פח מגלוון בעובי 

של 10 מ”מ לפחות. מתחת לזווית התחתית, יהיה 

מוט מייצב התומך בזווית כלפי רצפת החדר.

2.2.2. תאור הדלתות

בכל קומה תותקנה שתי דלתות, כל אחת בפתח 

בצורת ריבוע  של 30-40 ס”מ.  הדלתות יהי עשויות 

מפלדה בלתי מחלידה (נירוסטה). הדלתות תהיינה 

עמידות לאש לפי דרישת מכבי האש ותעמודנה בת”י 

1212 או לחילופין תקן-  NFPA 82 או שווה ערך 

ושווה איכות אירופאי.

לכל דלת יהיה סימון לייעוד הדלת (סוג אשפה). 

הסימון ילווה בכתב ברייל תיקני אשר ימוקם במרחק 

9.5 מ”מ לכל הפחות ממנו, מתחתיו או לצידו.

לדלתות יותקן אמצעי הפעלה בגודל נוח לשימוש, 

בניגוד חזותי לסביבתו, אשר ניתן לזיהוי מישושי ואשר 

יואר בעוצמה מתאימה. הפעלתו תהיה קלה, ביד 

אחת, תוך הפעלת כוח קטן מ-22 ניוטון (כ-2.2 

ק”ג). לצורך הפעלתם לא יידרשו תמרון עדין של 

האצבעות, אחיזה חזקה, צביטה חזקה, סיבוב חזק 

של כף היד או לחיצה רצופה. לדלתות תהיה סגירה 

עצמית אוטומטית עם מנגנון שיכוך הדראולי.

2.2.3. התקנה

ההתקנה של מצנחות האשפה תבוצע על ידי 

מתקינים מומחים וייושמו חיזוקים לקירות הפיר, 

אשר יחזיקו את משקל מצנחת האשפה (יש לקחת 

בחשבון שתי מצנחות אשפה, אחת על יד השנייה), 

כולל חישוב לרעידות אדמה, ובו זמנית לא יעבירו 

רטט לקירות הפיר (באמצעות רפידות גומי בחבקים 

העוטפים את הצנרת). יש לשים דגש על הפחתת 

הרעש בנקודת נחיתת האשפה ועמידות הנקודה 

לכוחות שייצורו מהשלכת אשפה מקומות גבוהות. 

2.2.4. התחברות למערכת הפנאומטית

הקבלן הבונה יעביר את צינורות מצנחות האשפה 

בתוך הפיר לתוך חדר המגופים עד לגובה 30 ס”מ 

מתחת לתקרת חדר המגופים. החיבור הסופי למגופי 

המערכת הפנאומטית יהיה באחריות הזכיין אך 

במימון היזם/ קבלן. 

2.2.5. בטיחות

לאורך פיר האשפה האנכי יותקנו ספרינקלרים, 

לפי דרישות כיבוי האש, לפחות בכל קומה שנייה 

(לסירוגין) . הספרינקלר יהיה מוגן בתוך קופסת 

פלדת אל חלד מעל לפתח הקומתי בתוך הפיר.

בכל מקרה- ההתקנה תהיה לפי דרישות כיבוי אש. 

2.2.6. תאום ופיקוח

הנחיות אלו לרבות המפרט מחייבות את בעל 

המגרש הפרטי/היזם.   בכל מקרה יידרש בעלי 

המגרש הפרטי/היזם לאפשר ליועץ הנדסי מטעם 

העירייה ו/או מי מטעמה לבצע פיקוח עליון ביחס 

לביצוע האמור במפרט זה והוראות כאמור יכללו 

במסגרת ההסכמים אותם יערוך עם הקבלן או קבלני 

משנה אחרים מטעמם.
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2.3 חדר המגופים

בניית חדר המגופים (ע"ח הקבלן) בבניין הינה 

באחריות ועל חשבון בעל המגרש הפרטי / היזם 

והקבלן הבונה. הזכיין יהיה אחראי על התקנת מרכיבי 

המערכת הפניאומטית בלבד בחדר המגופים.

חדר המגופים הינו תחנת המעבר המחברת בין פיר 

האשפה של הבניין למערכת צינורות ההולכה התת 

קרקעית השכונתית. חדר זה ימוקם במרתף העליון 

של הבניין מתחת לפיר האשפה, אליו יורדת האשפה 

בגרביטציה בתוך מצנחות (צינורות) האשפה ובו 

ממוקמים כל המגופים.  

2.3.1. בינוי

מצורף שרטוט סכמתי של חדר המגופים. מידות 

המינימום הפנימיות של החדר הינן 350 ס"מ  

X1500 ס"מ. גובה מינימאלי לחדר המגופים, מרצפה 

לתקרה, יהיה 400 ס”מ.

את חדר המגופים יש למקם כך שניתן יהיה לחברו, 

בין כלונסאות ויסודות הבניין, אל הצנרת המרכזית 

(המערכת הפניאומטית השכונתית). 

מיקום חדר המגופים ביחס לפיר האנכי יהיה כזה 

שיאפשר חיבור של מצנחות האשפה אל מגופי 

המערכה בזווית של 30-40 מעלות (ראה שרטוט 

נלווה לחדר המגופים). קירות החדר יתוכננו לתת 

לחץ של 300 מ”מ עומד מים. 

2.3.2 הנחיות

הקבלן הבונה יכין לחדר הזנת חשמל חד פאזית 

15 אמפר, עם הארקה ושקע בקיר, תאורה מוגנת 

מים, תאורת חירום וארון בקרה על פי הנחיות יועץ 

החשמל מטעם בעל המגרש הפרטי / היזם והקבלן 

הבונה. הרצפה תהיה עמידה להחלקה דרגה B או 

12R וחיפוי קירות קשיח. הרובה (קירות ותקרה) 

תהיה אפוקסית. יש להבטיח פתרון איוורור ושחרור 

עשן של החדר והפיר תוך עמידה בכל התקנים 

הנדרשים ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות. לחדר 

תתוכנן מערכת להפחתת הרעש בדירות המגורים 

ובבניין כולו עד מתחת ל 45 דציבלים, או רעש בלתי 

סביר אחר, הכל לפי תקנות המשרד להגנת הסביבה. 

יש להתקין בחדר ברז גן "3/4 וכן מחסום רצפה "4. 

במרכז תקרת החדר יש לקבוע וו מחושב לעומס 

של 200 ק”ג. חדר המגופים  יעמוד בהנחיות החוק 

למניעת מפגעים, תשכ”א - 1961

2.3.2. הכנה לצנרת

באחריות הקבלן הבונה לתכנן ולבצע תעלת בטון 

יצוק מחדר המגופים מתחת לרצפת המרתף ועד 

לגבולות המרתף להנחת הצנרת הראשית:

מידות התעלה יהיו - רוחב פנימי של 80 ס”מ

ועומק 80 ס”מ. 

התעלה תבנה מתחת למפלס רצפת המרתף

העליון ותהיה מכוסה בכיסוי פריק.

כיוון התעלה יהיה אל גבולות המגרש הפרטי עם 

הרחוב ואל נקודת חיבור המערכת הפניאומטית 

השכונתית , כפי שתיקבע על ידי עיריית בת ים.

כאמור- הכנה זו תדרש רק במידה וטרם ייבחר

זכיין בעת הקמת הבניין.

3. הצנרת השכונתית

הצנרת השכונתית הפניאומטית הינה באחריות 

הזכיין והיא תשולב בתשתיות השכונתיות וייעודה 

להעביר את האשפה מגבולות המגרש הפרטי אל 

טרמינל האיסוף המרכזי.

תשתית השינוע השכונתית מורכבת כולה ממערכת 

צינורות בקוטר ממוצע של 500 מ”מ ובעומק של 

כ-3 מ' מתחת לפני הקרקע. 

4. תחנת האיסוף המרכזית (הטרמינל)

בטרמינל תאסף כלל האשפה השכונתית.

האשפה תכוון לאזור הטיפול על פי סוגיה השונים, 

תידחס למכלים ייעודים  ותועבר לאתרי מחזור 

ייעודיים / אתרי טיפול בפסולת. 
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±Æ מערכת פינוי אשפה פניאומטית
סכמות בינוי ≠ חדר אשפה קומתי  
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≥Æ מערכת פינוי אשפה פניאומטית
חתך מאפיין  ≠ חדר אשפה קומתי  
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≥Æ מערכת פינוי אשפה פניאומטית ≠ סכמות בינוי
חדר מגופים בנייני ≠ תכנית סכמטית  



30

ה
ני

ב
רי 

ת
הי

ל
ת 

שו
ק

ב
שי 

גי
מ

ל
ה 

ח
נ

מ
ך 

מ
ס

מ

≥Æ מערכת פינוי אשפה פניאומטית ≠ סכמות בינוי
חדר מגופים בנייני ≠ חתך מאפיין  


