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יזמים יקרים
אנו מברכים את החלטתכם להכנס כיזמים ובוני הארץ והשומרון
המועצה האזורית שומרון בכלל והועדה לתכנון ובניה בפרט נמצאות לימינכם בתהליך זה ועושות
כל מאמץ על מנת ליעל את מסלול הנפקת היתר שכונה ובינוי .אנו רואים חשיבות רבה בלמצוא את
שביל הזהב בין חובתנו לקדם ,לפתח ולהרחיב את ישוב הארץ ,לבין צרכי הפרט והכלל.
איכות התשתיות ,הנגישות לתחזוקה והעמידה בפרטים ,התקנים והנהלים הקיימים מתבצעים עפ"י
החוק והן עפ"י הנוהל המקובל במועצה ,תוך התייחסות לקידום המרחב הציבורי ועוד.
בכדי שתהליך התכנון יצלח ויעמוד בלוח הזמנים הקצר ביותר ,נדרש שיתוף פעולה של כל
המעורבים בתהליך ,תוך שימת דגש על איכות ובהירות החומרים המוגשים לוועדה.
מוגש לכם בזה פרוט הליך לאישור שכונה במטרה לפשט ולהבהיר את ההליך.
באוגדן זה ,נסקור בסדר כרונולוגי את מסלול קבלת היתר שכונה ודגשים ייחודיים לכל שלב ושלב
+בתהליך.

כולנו תקווה שאוגדן זה יסייע למקד את הצרכים והדגשים בכל שלב ויפשט את ההליך וההוצאות
הכרוכות בכך.
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שלבים באישור פרויקט/שכונה
בוועדה לתכנון ובניה:
ישיבה מקדימה לפני התכנון עם מהנדס המועצה.
הצגת פרויקט בפורום וועדת שכונות .
אישור תוכניות עבודה מול גורמי המקצוע.
הגשה מסכמת.
קבלת היתר פיתוח לפרויקט/שכונה.

פירוט השלבים  -מטרות ויעדים:
ישיבה מקדימה לפני התכנון עם מהנדס המועצה
מטרה :קביעת הנחיות עקרוניות למתכננים במסגרת בינוי ופיתוח לפני תחילת תכנון.
יעד :עקרונות מנחים לתכנון כללי ועקרונות נקודתיים לפרויקט.

הצגת פרויקט בפורום וועדת שכונות
מטרה :הצגה ראשונית של היקף הפרויקט .קבלת משוב מועדת שכונות.
בדיון יועלו דרישות והערות ברמה העקרונית לפרויקט הנדון ,יוגדרו גבולות הביצוע ,ידונו בבעיות
ואפשרויות לפתרון ,שלביות ועוד...
נוכחים :פורום ועדת שכונות ,יזם ,נציג היישוב  -מומלץ מתכנן כבישים או אדריכל.
יעד :אישור עקרוני למוצג תוך קביעת גבולות הביצוע על בסיס העקרונות שהנחה מהנדס המועצה.

אישור תוכניות עבודה מול גורמי המקצוע
מטרה :אישור תוכניות פיתוח ,תנועה ,תשתיות זורמות מים וביוב וחשמל לבתים ומאור רחובות.
העבודה מתבצעת בין מתכנן היזם לבין רכז התחום באגף הנדסה.
פרוט הדרישות לכל תחום ראה:
פיתוח  -נספחים  1-4חשמל  -נספחים  5-11תשתיות זורמות  -נספחים 12-14

הערות:
תוכניות הבינוי דורשות אישור עקרוני של אגף שפ"ע בכל הנוגע לפינוי אשפה,
מחזור וגזם .חתימת שפ"ע נדרשת ע"ג ההגשה הסופית.
יש לערב את אגף ביטחון בשלב מקדים בכדי למנוע אי נעימות בסוף ההליך.
חתימת אגף ביטחון נדרשת ע"ג ההגשה הסופית.
יעד :תוכניות חתומות לכל תחום ותחום (פיתוח ,תנועה ,תשתיות וחשמל).
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הגשה מסכמת
המטרה :בחינה סופית ואישור לפני הפקת היתר.
ההגשה מסכמת הינה הגשת תאום מערכות המראה את תכנון הביצוע הסופי כפי שיבוצע בפועל.
על פי תוכנית זו תבוצע מסירת הפרויקט והעברת האחריות לידי המועצה.
הגשה מסכמת כוללת:
דף פתיח המפרט את תאור הבקשה .תוך פרוט הבינוי המתוכנן ,תוכניות מאושרות ,מס' יחידות הדיור
והשצפים בפרוייקט ,יש לקבל קובץ  DWGמוכן מאגף הנדסה( .מצ"ב דוגמה נספח )18
תוכנית תאום מערכות בקנ"מ ( 1:250במידה והתכנית גדולה יש לחלקה למקטעים).
פרטים עקרוניים כתימוכים ומסלעות ,הנמכות לחניה ,חזית מבנה והסתרת גומחאות ואשפה וכד'.
על התכניות להציג:
גבולות ביצוע לפרויקט
שלביות ביצוע (במידה ויש)
כלל המערכות (תשתיות זורמות ,פיתוח וחשמל)
במידה ויכללו בפרויקט מרכיבי ביטחון יש להציגם.
יעד :החלטת ועדה להפקת היתר שכונה.
לאחר דיון בוועדת שכונות והחלטת הועדה לאשר את ההגשה יש להשלים:
חתימות שפ"ע ,ביטחון ,יועץ נגישות ,ישוב ,מגיש ועורך הבקשה ע"ג דף הפתיח בהגשה.
חתימה על התחיבות יזם מול מחלקת חוזים.
תשלום אגרות ביוב ,פיקוח והפקדת ערבות בנקאית.
הוצאת היתר שכונה

קבלת היתר פיתוח לפרוייקט  /שכונה

הערה :בדיקת בקשות להיתרי בניה לבתים מבוצע לאחר הוצאת היתר השכונה.
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שלבים במסירת פרויקט/שכונה
לאחריות המועצה
בגמר הקמת הפרויקט/השכונה מזמן היזם את נציגות אגף הנדסה למסירה.
להלן שלבים במסירת השכונה בכל אחד מהתחומים .פיתוח ,תשתיות זורמות ,חשמל ,ביטחון.
הגשת תיק מסירה לידי המועצה עפ"י נוהל מצ"ב (נספח )16
זימון סיור בשטח בנוכחות קבלן מבצע ,פיקוח ,מתכנן ,נציג ישוב.
קבלת אחריות לידי המועצה באישור בכתב לאחר השלמת כל ההערות וסיור חוזר בשטח.
הערה :בדיקת המבנים לטפסי  4מבוצע לאחר מסירת השכונה.

לשם ביקורת לטפסי  4יש לפעול עפ"י נוהל טופס  4לבית פרטי( .ראה נספח )17
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נספח 1
נהלי עבודה  -הועדה לתכנון ובניה

שכונות

דגשים לבדיקת תוכניות בינוי

פיתוח וכבישים

תוכניות הפיתוח יוגשו בקנ"מ  1:250על רקע כבישים
תוכניות שצ"פים מפורטים בקנ"מ  1:100כולל רשימת מתקנים ,גינון והשקיה

פיתוח:
פרט מדרכה אבני שפה ומשתלבות
פרט הנמכה לכניסה לחניה (מצ"ב נספח )2
הנמכה באזורי פחי אשפה (כנ"ל פרט אקרשטיין)
פרט סגירת גומחות אשפה וגז
פרט הנדסי גדרות ותימוכים
פרט חיפוי קיר וקופינג
פרט מעקות בטיחות ודגם מעקה
תכנון מעברי חציה בפרט נגישות
פתרון תימוך מדרונות (במידה ובוצע שימוש במסלעות יש לעמוד בפרט למניעת לשמניה) (מצ"ב נספח )4

כבישים
תוכנית תנועה ותמרור
תכנון פיזי  -תנוחה
חתך טיפוסי ותאום מערכות
חתכים לאורך ולרוחב
תחנת הסעת תלמידים ותחבורה ציבורית יבוצעו מדגם טומהוק או תומר (עפ"י נספח )3

אישורים נדרשים
יועץ נגישות
ועדת תנועה ותמרור
הערה :תוכנית תנועה וכבישים מצריכה אישור יועץ התנועה של הועדה ושיפוט
בועדת תנועה ותמרור המתכנסת אחת לחודשיים.
מנהל מחלקת תברואה (פתרונות פינוי אשפה ,פינות מחזור וגזם)
קב"ט ביטחון (במידה ויש העתקת מרכיבי ביטחון)

עריכה / 23.1.13 :עדכון / 25.1.16 :ערך :גדעון גולדיס
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נספח 2

פרט להנמכת מדרכה או שו"ע
אבני שפה לכביש דגם "חריש"
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נספח 3

פרט תחנת הסעת תלמידים

דגם תומר

דגם טומהוק

מפרט טכני
שלד :שלד הסככה עשוי פרופיל פלדה  RHSמרותך
גג :גג הסככה עשוי שלד פלדה מחופה פולישייד בגוון לבחירת הלקוח
דפנות :מסגרת פלדה מרותכת גב וקירוי פח מנוקב דופן חצי מזכוכית מחוסמת
עיגון :הסככה תעוגן לתשתית הקיימת (אבנים משתלבות או אספלט) באמצעות קוביות בטון
גימור :כל חלקי הפלדה יהיו מגולוונים וצבועים
אישורים :הסככה תאושר הנדסית ע"י קונסטרוקטור ויועץ נגישות
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נספח 4

פרט מסלעות למניעת לשמניה
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נספח 5
נהלי עבודה  -הועדה לתכנון ובניה

שכונות

דגשים לבדיקת תוכניות בינוי

חשמל

כללי:
תאורה באזור פינות מיחזור
יש לוודא הרחקה של לפחות  7מטר בין ערוגות נוי לעמודי תאורה
תאורת שצפים (שאינם נגישים למשאית) גובה העמודים לא יעלה על  4מטר.
יש לוודא רחבה לפתיחת סולם  -לפחות  1.5X1.5מטר .אורך זרוע לא תעלה על חצי מטר
שוחות מעבר ושוחת הארקה ראה נספחים 4 ,3
תאורה תבוצע בטכנולוגיית הארת לד (יש לאשר את ג"ת במדור הטכני מ.א .שומרון)

עמודים:
פרט מגש  -ראה נספח 5
דלתית קשורה בכבל פלדה מצופה חומר מבודד
קוטר עמוד באזור הדלתית לא יקטן מ .6"-בעמוד עם  3כניסות לא יקטן מ8"-
עמודים בערוגות גינון יש להפנות דלתות שרות לצד הנגיש ביותר ,ולהגביה יסוד  10ס"מ מעל גובה הקרקע
מספור עמודים יכלול מספר מעגל בלוח ומספר עמוד רץ
בכל עמוד יותקן מתקן דגלים

מרכזיה:
מנעול סטנדרט מ.א .שומרון
בקר אסטרונומי מדגם שכוי של חברת בר-אור
מפסק סיבובי מעקף מגענים  -חיבור ישיר ח"ח  -ג"ת (יש לציין בלוח "עוקף מגענים ראשי").
קולא ברק מחוץ ללוח בקופסה נפרדת מפסי המאמטים והמגענים.
ארונות החשמל ימוקמו בתוך גומחת בטון
ראה מרכזיית תאורה עקרונית  -נספח  6רחובות מרכזיית ביטחון  -נספח .8 ,7

עריכה / 23.1.13 :עדכון / 25.1.16 :ערך :גדעון גולדיס
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נספח 6

פרט שוחת מעבר

הערות
 .1תקרה עם סימון  חרוץ צבוע צהוב/ירוק
 .2צינור בטון בקוטר פנימי  80ס"מ בעובי  12ס"מ מחולק ל 3-טבעות לפי ת"י 658
 .3כל החורים יבוטנו בשעת הנחת הטבעות
 .4צנרת " ø 4מתחת לכביש כמות בהתאם לתנוחה .יש לאטום את כל קצוות הצנרת בשוחה
 .5מילוי בחצץ גס
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נספח 7

פרט שוחת הארקה

הערות
מוליך הארקה מנחושת גלוי ושזור בחתך לפי המפורט בתוכנית
אורך האלקטרודה יהיה באורך הדרוש לקבלת ההתנגדות הדרושה ( 9אוהם לפחות)
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נספח 8

פרט מגש

כיתוב "כניסה" או "יציאה"
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9 נספח

מרכזיית תאורת רחוב
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נספח 10

מרכזיית תאורת ביטחון

בקר החלפה ח"ח  /גנרטור 4-MCE
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נספח 11

תאורת ביטחון

בקר החלפה ח"ח גנרטור

בקר חילוף ניתן גם מסוג GMP
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נספח 12
נהלי עבודה  -הועדה לתכנון ובניה

שכונות

דגשים לבדיקת תוכניות בינוי

תשתיות זורמות

מים:
גמלוני מים מעל פני השטח ,כולל מלכודת אבנים ,מונה מים משולב ,פורק אויר
מונים קר"מ לצמתים מרכזיים וכן לכל יח"ד.
קוי המים יהיו מסוג  PE-100תוצרת פלסים או ש"ע
דרג הצנרת לא יפחת מ12.5-

ביוב:
גובה צווארון לא יעלה על  35ס"מ
אין להשתמש בתקרות עם אוזניים או כל אמצעי נעילה אחר.
הפרש גבהים בין  T.L.ביוב פרטי לביוב ציבורי  20 -ס"מ לפחות.
קוי ביוב עד עומק  2.5מ' יהיו מצנרת  pvcקשיח לביוב מסוג  SN-8עפ"י ת"י 884
קוי ביוב מעל  2.5מ' יהיו מצנרת  pvcמדרג  10לפחות עפ"י ת"י 532
תאי ביקורת בשטח פתוח יבלטו לפחות  30ס"מ מעל פני הקרקע

מסירה סופית:
צילומי וידאו למערכת הביוב ,הניקוז והמים
 As madeתכנון מול ביצוע כולל שיפועים ,כולל טבלת סטיות  -חתום ע"י מתכנן המערכת
בדיקות לחץ לקווי מים וקווי ביוב
הנחה וחציות של קווי מים וביוב לפי הנחיות משרד הבריאות
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נספח 13

חתך ביוב

19

נספח 14

פרט לחיבור מונה מים (בפילר)
חיבור צרכן פרטי

רשימת אביזרים
מס' האביזר

לביצוע במסגרת החיבור הפרטי

קוטר

1

מגוף אלכסוני

"1

2

מגוף אלכסוני

"½1

3

מד מים קר"מ

"¾

4

קשת מוברגת (חית) 80

"1

5

קשת מוברגת (חית) 80

"½1

6

מופה מעבר

" ¾1

7

בושינג

"½1" - 1

8

בושינג

"1½" - 2

9

ניפל

"1

 10ניפל כפול

"1

 11ניפל כפול

"½1

 12ניפל  HCי15

"1

 13ניפל  HCי10

"½1

 14מעבר ריתום הברגה פנימי

"2" - 3

20

נספח 15

פרט תא בקרה לביוב
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נספח 16
נהלי עבודה  -הועדה לתכנון ובניה

מסמכים להגשה לפני מסירת שכונה/פרויקט
פיתוח כבישים
תכנית עדות מצב קיים CD +בפורמט DWG
חתימת מתכנן לאישור ביצוע בפועל ע"ג תוכנית מצב קיים .AS MADE
אישור מהנדס על ביצוע יציבות קירות ומסלעות - .הצהרת מהנדס (ראה נספח )19
אישור מהנדס על ביצוע כבישים  -הצהרת מהנדס כבישים (ראה נספח )20
דו"חות בדיקות מעבדה:
בדיקות תשתית
בדיקות מצעים
בדיקות אספלט
בדיקת תקינות לבטון קירות תומכים
אישור מכון התקנים למתקני שעשועים.
אישור איגוד ערים לאיכות הסביבה-עמידה בתקנות התגוננות לשמניה.
אישור יועץ נגישות לביצוע בפועל.

תשתיות זורמות
תכנית מצב קיים ( CD +לציין קטרים של צנרת מים וביוב וקוטר תאי ביוב) במידה ובוצעו
שינויים מתכנון לביצוע ,חובה להציג את שכבת התכנון ע"ג הביצוע .
חתימת מתכנן לאישורו לביצוע בפועל( .חתימה ע"ג תוכנית מצב קיים )AS MADE
צילום קווים  +דו"ח תקינות.
בדיקות מעבדות שדה לקוי מים HDPE
אישורי בדיקות לחץ  +ריתוכים
אישורי תקינות לאביזרים מותקנים.
אישורי הכלרה לקווי מים.

חשמל (תאורת רחובות)
תכנית מצב קיים ( CD +חשמל)
חתימת מתכנן לאישורו לביצוע בפועל( .חתימה ע"ג תוכנית מצב קיים )AS MADE
אישור חשמלאי בודק  /אישור חברת החשמל לחיבור מרכזיה.
תכנית לוח מרכזית מאור.
אישור עמידה בתקן ישראלי  1862או בת"י ( 13201ע"ג תוכנית המגדירה גבולות ביצוע)
מידע זה אינו בא לגרוע ו/או להוסיף להוראות "תקנות התכנון והבניה".
הוועדה לתכנון ובניה תהיה רשאית להוסיף דרישות ותנאים וכל זאת בהתאם לבקשה.
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נספח 17
נהלי עבודה  -הועדה לתכנון ובניה
בית מגורים

מסמכים לאישור גמר בניה
מסמכים נדרשים לטופס 4

אישורים הנדרשים לקבלת אישור גמר בניה להגשה במקור בלבד (טופס )4
 .1טופס בקשה חתום (מבקש ,עורך ,מתכנן השלד)
 .2מדידה מצבית עדכנית חתומה ע"י מודד (מקור)+.CD
 .3תצהיר אחראי שלד.
 .4חתימת ועד הישוב .
 .5אישורי מעבדה מוסמכת:
בדיקות בטונים (לכל הקומות):
 יסודות.		
 רצפה כולל רצפת ממ"ד.		
 עמודים וקירות ממ"ד.		
 תקרות ,כולל תקרת ממ"ד.		
אטימות ממ"ד.
בדיקת תקינות טיח ממ"ד.
התקנת מערכת סינון וטיהור אוויר.
בדיקת צנרת ומתקני שרברבות ותברואה.
 .6אישור מתקין גז מוסמך.

*טופס  4מופק לאחר אישור מחלקת גביה בדבר העדר חובות למועצה
*במידה ונדרש במסגרת הבניה להנחיות יועץ קרקע יש להציג אישור ביצוע חתום.
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נספח 18
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טופס

נספח 19

הצהרת מהנדס – עבודות פיתוח גמר שכונה
שם היזם:

שם הפרוייקט

יישוב:
כבישים  /חתכים:

אני הח"מ

שם פרטי

ת"ז

שם משפחה

הנני מצהיר כי אני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים הישראלי המחייב בישראל על פי הדין
ומספר הרישום שלי הוא:
אני מצהיר(ה) בזה שבניית מרכיבי הפיתוח ,קירות תומכים ,מסלעות ,יציבות מדרונות וכד' במגרשים שצויינו
לעי"ל הוקמו בהשגחתי המלאה בהתאם לתכנית שאושרה בועדה וכי אין סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם
שישתמשו במרחב האמור מאופן ביצוע בניית מרכיבי הפיתוח ואיכותו לנושא תימוך מרכיבי פיתוח קירות ומסלעות.

הצהרתי זו ,בהסתמך על ביקורת שערכתי במקום במסגרת פיקוח ,או אדם מטעמי המאשר
שהעבודה בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה והנחיות המהנדס המתכנן שהוגשו למועצה.

תאריך

חתימת מהנדס
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טופס

נספח 20

הצהרת מהנדס  -כבישים
שם היזם:

שם הפרוייקט

יישוב:
כבישים  /חתכים:

אני הח"מ

שם פרטי

ת"ז

שם משפחה

הנני מצהיר כי אני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים הישראלי המחייב בישראל על פי הדין
ומספר הרישום שלי הוא:
הריני מאשר שנבדקו ואושרו הסעיפים דלהלן:
תכנון מול ביצוע של מבנה הכביש והחניות.
בדיקות מעבדה ,שתית ,מצעים ,אספלט.
תנועה.

הצהרתי זו ,בהסתמך על ביקורת שערכתי במקום במסגרת פיקוח ,או אדם מטעמי המאשר
שהעבודה בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה והנחיות המהנדס המתכנן שהוגשו למועצה.

תאריך

חתימת מהנדס
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