 91נובמבר 2192
ה' כסלו תשע"ג

לכבוד
__________________________
__________________________

הנדון:

סילוק פסולת בניין

רצ"ב טפסים המסדירים סילוק פסולת בניין מאתרי בנייה הכוללים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הצהרה על כמויות הפסולת.
רשימת אתרי סילוק מורשים.
הסכם הטמנה.
אישור למתן היתר בניה (יינתן לאחר מילוי והגשת טפסים מס' )122
תחשיב כמויות פסולת בהתאם לייעודי בניה.
אשור למתן טופס .4

חשוב!
האחריות להצגת קבלות  /אישורים על הטמנת הפסולת מאתר הטמנה
מורשה חלה על היזם ולא על קבלן הפסולת.
ללא הצגת האישורים הנ"ל לא ינתן טופס איכלוס (טופס !!)4
אישור לטופס  4ינתן ,אך ורק לאחר הצגת קבלות ו/או אישור מאתרים מורשים על סילוק
כמות הפסולת כנדרש.
בברכה
רונית עייש
מנהלת מח' פיקוח
ורישוי עסקים

העתק:
אייל רותם  /ראש מינהל הנדסה  -כאן
דוד מלכה  /מנהל המינהל לאיה"ס  /כאן
זאב גולדברג  /אדריכל העיר  -כאן
פאול טרנובן  /מנהל מח' פיקוח על הבניה  -כאן
רוני אלשיך  /מנהל מח' נקיון – כאן

טופס הצהרת מהנדס/אדריכל על כמות פסולת
עפ"י תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל  ,0791-סעיף
(01ג) – התחייבות לפינוי פסולת לאתר מורשה ,כתנאי לבקשת היתר בנייה.
א.

פרטי המבקש:
__________________
שם:
כתובת__________________ :
סלולרי__________________ :

ת .ז.
טל:

__________________
__________________

התחייבות המבקש לפינוי פסולת הבניין לאתר מרשה:
אני החתום מטה ת .ז / .ח .פ ________________ .מתחייב בזאת לפנות את הפסולת
הבניין מהאתר המפורט לעיל לאתר הטמנה מורשה .כמו כן – ידוע לי ,כי אי עמידה
בהתחייבות זו ,כמוה ,כאי עמידה בתנאי היתר הבנייה על כל המשתמע מכך
__________________ _________________ _______________ _____________
תאריך
חתימה  /חותמת
ת .ז.
שם פרטי ומשפחה

.ב .פרטי הבקשה:
גוש
מס' בקשה
להיתר

ג.

חלקה

מגרש

כבות הפסולת בניין (לא כולל עפר)
יחידות שטח
קבוצת ייחוס
במ"ר

כתובת האתר

כמות פסולת בניין בטון

מ"ר בניה רגילה למגורים
מ"ר בנייה טרומית למגורים
מ"ר בנייה ציבורית ומשרדית
מ"ר מסחר ותעשיה
מ"ר מרתפים
מ"ר הריסה
סה"כ

ד.

הצהרת המהנדס  /אדריכל על נפחי פסולת צפויה מהאתר:
אני החתום מטה בעל רישיון מהנדס  0אדריכל  /הנדסאי מס' __________
מאשר בזאת את חישובי נפחי פסולת הבניין למבנה המפורט לעיל.

* לתשומת ליבך :תנאי לקבלת טופס  2ו/או  4יהיה הצגת אישור מאחר
לפסולת מוסדר לפינוי הפסולת כמפורט לעיל.

אתרי סילוק וטיפול בפסולת יבשה ופסולת בניין
מחוז צפון
מס'
1
0
0

שם האתר
מחצבות
עברון
דניאלי בסביבה
קרן היסוד
פ.צ.שיקום
מחצבות הצפון
יש לנו שירות פינוי
הובלה  +הטמנה

0

פרטי המפעיל /הרשות

מנהל – טלפון  -נייד

סילוק פסולת בניין
עברון

משה (מוסה)
250-0062622

פסולת יבשה
קריאת אתא

אופר
20-2020110

פסולת בניין – גזם – פסולת
יבשה
גוש חלב

יואב 750-6675722
250-0025225
250-0025101
פקס200-0066002 :

ת .מ .שיקום
ניתן לבצע הסכם
באתר האינטרנט

.5

מגרסות יופי נוף
בע"מ

כמיל והבי–מנהל האתר
ירכא
www.greennet.co.il
התעשיה ,55
קרית אתא

252-2005212
20-6220025
איציק אלימלך – 2500000200
אתר 202020000 -
 – 20-5020000אישור דרך טלפון/פקס

רשימת קבלנים פרטיים לפינוי פסולת בניין
ותעשייתית
מס'

שם החברה

מנהל – טלפון  -נייד

1

החברה הצפונית לאיסוף אשפה

0

נג'אתי עזרא ובניו בע"מ

0

י.ע .ויד רם לאיכות הסביבה

משה יקוט20-6222006 :
250-0021200
חזי252-5002500 :
רוני252-5600220 :
עזרא252-5006500 :
יעקב20-2222201/0 :
20-6502222

0

פ.צ.שיקום מחצבות הצפון
גוש חלב
יש לנו שירות פינוי הובלה  +הטמנה
פסולת בניין ,גזם ,פסולת יבשה

יואב 750-6675722
250-0025225
250-0025101
פקס200-0066002 :

הסכם הטמנה מס' ______________

תאריך _________________

לכבוד
מח' רישוי עסקים
עירית כרמיאל
הנדון:

הסכם להטמנת פסולת בנין באס"פ_________________

הרינו לאשר כי _________________________ת .ז/.ח .פ _______________
חתם הסכם להטמנת פסולת בנין כמתחייב מתנאי היתר בניה בתיק בניה _______
בכתובת/בישוב ____________________________ בקשה מס'___________.
גוש ______________ חלקה ______________ מגרש ___ __________
סה"כ ___________ מ"ר.
מס' קומות ___________ מס' דירות _________ כמות פסולת ________ טון.
הנ"ל רכשו __________ שוברי הטמנה לכמות הנ"ל ,ממס' _______ עד מס'___
שוברים אלה לא ניתנים להעברה.
אנו נדווח לכם ישירות על כמויות הפסולת שיגיעו בפועל להטמנה כמתחייב בתקנה
 )3( 21לחוק התכנון והבניה.
________________________
הלקוח

_________________________
אס"פ

תאריך ____________

לכבוד
מר אייל רותם
ראש מינהל הנדסה
עירית כרמיאל

הנדון:

היתר בניה.

בהתאם לחוק התכנון והבניה סעיף ( 16א') (( )11ג') התניתי מתן היתר פיתוח,
מספר חוזה עם העיריה ________________ בהתקשרות עם אס"פ מאושר
לסילוק פסולת
פיתוח במהלך הפיתוח ומיד לאחר השלמתה בכמות של ____________ טון.
קיבלתי מהקבלן הנ"ל אשור התקשרות עם אס"פ ______________.

בכבוד רב,
רונית עייש
מנהלת מח' פיקוח
ורישוי עסקים
העתק:
דוד מלכה  /ראש מינהל לאיה"ס

אישור לקבלת טופס 4
לכבוד
רונית עייש
מנהלת מח' פיקוח ורישוי עסקים
עירית כרמיאל

הנדון :אישור לפי תקנה  )3( 22א' לחוק התכנון והבניה.
הרינו מאשרים בזאת כי בין התאריכים ___________________________
הוטמנו
באמצעות שוברי הטמנה ממס' ________________ עד מס' ______________
באס"פ ________________________ כמות של _______________ טון
פסולת.
אישורנו מתייחס לתיק בניה ____________________________.
בקשה מס' ________________________.
הסכם הטמנה מס' ____________________ מיום ____________________.

בכבוד רב,
אס"פ _______________
העתק:
דוד מלכה  /מנהל המינהל לאיה"ס
הלקוח

