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 :מונוסון –ברחבי העיר יהוד  אגירת פסולת בנייה וגרוטאותהצבת מכולות ל נוהל

 

 הוראות כלליות
 

ולפינוי הפסולת,  טאות בהו, לאגירת פסולת בנייה וגרמכולהההוראות להצבת להלן 

בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לחוקי העזר העירוניים של , 1/9/2019החל מיום 

 מונוסון. –יהוד עיריית 

 

באתר האינטרנט של העירייה  יפורסמו - בעיר מכולות פסולתההוראות להצבת 

 טאות.ואו גר\ובעיתונות ולבעלי העניין בתחום פינוי פסולות בניין ו

 

אישורים להציג בפניה  ,חי מכולת הפסולתיממנ , בכל עת,העירייה רשאית לדרוש

אישורים המעידים  יניהם, ובמכולת פסולתההוראות להצבת  שמתקיימות המעידים

 לאתרי הפסולת המורשים.המכולה  על פינוי

 

או גרוטאות \שלא על פי ההוראות, או הצובר פסולת בנייה ו מכולת פסולתהמציב 

ת שלא על פי ההוראות טאוואו גר\בכלי שלא על פי ההוראות, או המפנה פסולת בניין ו

)שמירה  מונוסון -יהוד מפר אפוא את הוראת חוק עזר  או פועל שלא על פי ההיתר,\ו

 .2018 -מניעת מפגעים( התשע"ח ו על איכות הסביבה

 

ליתן הוראה  , רשאית העירייהבניגוד להוראות  תוצב מכולת פסולתככל ו

שעות  24ומניח המכולה יעשה כן לא יאוחר מ  לפינויה/להחלפתה/לתקנה/לכסותה  

 ל על פי הצורך והנסיבות.והכ -ממועד ההודעה. 

 

 

 

 

 



       
 יהוד מונוסון העיריי

 פיקוח עירוני
 

 
 

 56000 מונסון -, יהוד6רחוב מרבד הקסמים 

 

 ולפינויה ה, לאגירת פסולת במכולת פסולתההוראות להצבת 
 

יגיש בקשה שתאושר על  1/9/2019, החל מיום כל הרוצה להציב מכולה לפינוי פסולת

 .'(אפיקוח עירוני )ראה נספח הידי מחלקת 

 

 .בקשה אשר דורשת היתר בניה תועבר למחלקת ההנדסהמובהר כי 

 

ובו יפורטו מיקום  העירוני מחלקת הפיקוחהבקשות בהתאם לנוהל זה תועברנה ל

 המכולה, זמני הצבת המכולה וכן התחייבות לכיסוי המכולה בסוף כל יום עבודה.

 

המכולה תישא אמצעי זיהוי של בעל המכולה הכוללים את שם בעל המכולה ומספר 

 טלפון.

 

 :להלןויפעל על פי ההוראות מציב המכולה נדרש 

 

באם  .ימים 14לא יעלה על  מכולת פסולתפרק הזמן להעמדת ו/או הצבת  .1

המועד  בקשה להארכתימים( יש להגיש  14זמן נוסף מעבר לתקופה זו ) יידרש

 .פיקוחהמחלקת לידי 

המכולה תוצב בשטח פרטי של בעל הנכס המבצע את השיפוץ ועל פי הנחיות  .2

 הרשות.

 יפעל מציב המכולה כך:, הפרטי במידה ולא ניתן להציב מכולה בתחום השטח .3

בטרם ביצוע הצבת המכולה בפועל, על המזמין את הצבתה ליצור קשר  .3.1

במיקום המוצע ע"י עם מחלקת הפיקוח ולתאם ביקור מטעמה 

 המזמין, להצבת המכולה כאמור.

המכולה תוצב בשטח הכביש בסמוך לנכס בו מתבצע השיפוץ ובמיקום  .3.2

שיאושר בביקור המפורט לעיל. בכל מקרה בו הוצעו מספר 

אלטרנטיבות למיקום המכולה על הכביש, יפעל מזמין המכולה 



       
 יהוד מונוסון העיריי

 פיקוח עירוני
 

 
 

 56000 מונסון -, יהוד6רחוב מרבד הקסמים 

 

להצבתה באופן שבו לא תיגרם הפרעה כלשהיא לתנועת כלי הרכב, 

 לרבות הפרעה לשדה הראיה של הנהגים בכביש.

תוצב , ובמקרים חריגים בלבדולא ניתן להציב מכולה על הכביש ככל  .3.3

או יסכן את תנועת הולכי \המכולה על המדרכה באופן שלא יפריע ו

 הרגל במקום וזאת בתיאום עם מחלקת הפיקוח טרם הצבתה.

   במקומות  תותר על הכביש בצמוד לשפת המדרכה מכולת פסולתהצבת  .4

 במקום המסומן לחנייה. - מדרכהאין מותרת, באם  בהם שהחנייה

לבן או -לא תתאפשר הצבת מכולה סמוך לשפת מדרכה מסומנת אדום .5

 מטר ממעבר חציה / צומת. 12 -במיקום המצוי פחות מ

 ,בערבי חגיםהעיר  רחבי בכל הפונה ממקום הצבתת- תהמוצב פסולתהמכולת  .6

מחדש מותרת לאחר צאת  ההצבת .14:00עד השעה בימי שישי, וימי זיכרון 

יום הזיכרון לחללי  לשואה ולגבורה, הזיכרון )יום הזיכרון השבת, החג או יום

 תשעה באב(.) צה"ל ויום הזיכרון לחורבן בית המקדש

 הבטיחות  יודבקו פסים מחזירי אור וינקטו כל כללי מכולת פסולתעל  .7

 .הדרושים

 תיאגר פסולת בניין וגרוטאות בלבד. מכולת פסולת .8

 תיאגר פסולת בנפח המותר על פי מבנה המכל וגובה דפנותיו מכולת הפסולת .9

 אופן עד שניים עשר מ"ק בלבד. ובכל

ל ע יינקטו כל אמצעי הבטיחות הנדרשים למכולהבעת שפיכת פסולת הבנייה  .10

 באלה,חיים, נכס, מתקן וכיוצא  פי כל דין למנוע פגיעה בכל אדם, בעל

 המצויים במקום ובסביבתו.

עבודה  תישמר נקייה מפסולת בנייה, מחומרים, מכלי מכולת הפסולתסביבת  .11

כל זמן העבודה, יש לנקוט בכל האמצעים על מנת לעמוד  חפץ אחר. ומכל

העירוניים וחוקי ותקנות הגנת הסביבה, לרבות כיסוי  בדרישות חוקי העזר

שרוול לפינוי פסולות כנדרש למניעת פיזור אבק וחלקי  והצבתמכולת הפסולת 

 מכולת הפסולת.דרכו ל פסולת העושה
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כנגד אבק  ברזנט קשיחה ביריעת מכולת הפסולתכוסה תבתום יום העבודה  .12

 .'וכדו

 תפונה - ,המוקדם מבניהם ,מכולת פסולתבסיום העבודה או לאחר מילוי  .13

ייעשה לפי הנחיות  פינוי הפסולת המורשה, פסולת הבנייה לאתר הפסולת

 המשרד להגנת הסביבה.

חוק מפר את הוראות  אלה  ברחוב שלא על פי הוראות  מכולת פסולתהמציב   .14

 .2018 -פגעים( התשע"ח ממניעת ו )שמירה על איכות הסביבההעזר העירוני 

שהוצבה וגרמה נזק לרכוש ציבורי בכל צורה תחייב את מזמין מכולה  .15

המכולה/ בעל המכולה/הקבלן לתקן נזקים אלו. התחייבות מזמין המכולה 

תכלול הצהרה של מזמין המכולה, כי הובהר לו, שאישור  -כלפי העירייה 

מיקומה של המכולה ע"י העירייה מהווה בחירת המיקום המועדף מבין 

ותו לא. וכל זאת, מתוך הנחה שעל המזמין לעשות במכולה המקומות שהוצעו 

שימוש מבוקר וזהיר. כמו כן, תיכלל בהתחייבות הצהרת המזמין, כי ידוע לו 

עליו  –שבמידה והשימוש במכולה מבוצע בידי צדדי ג' שנשכרו על ידו 

האחריות לבקר את השימוש שהם עושים בה, מבלי שתוטל על העירייה 

 ניין.אחריות כלשהיא בע

 " הנוהל פרסום"

 . להורדה טפסים כולל - העירייה  הנוהל יפורסם באתר

 לנוהל זה.  פרטית לבנייה היתר הנדסה להפנות את מבקש אגףבאחריות 

 מכרז זוכיי קבלנים מול הנוהל כלל האגפים ומחלקות העירייה לפרסום באחריות 

 לנוהל זה. עירונית קבלנית עבודה ולהפנות את מבצע העירייה
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 זה אינו במקום הוראות החוק , אלא משמש כתוספתנוהל 
 'אנספח 

 
 וכתב התחייבות בקשה להצבת מכולה

 
 שם מלא :__________________________________________ -המבקש 

 
 זהות : _____________________________מספר 

 
 ____________________________________________כתובת מגורים : 

 
 __________________שעות ביממה:  24מס' טלפון בו ניתן לאתר את המבקש  

 
 מטרת הצבת המכולה : _______________________________________

 
________________________________________________________ 

 
 

 ___________________________________כתובת הצבת המכולה : ___
 

 מיוחדות____________________________________________הערות 
 

הנני מתחייב להציב את המכולה על פי ובהתאם לאישור שיינתן לי לפי הנחיות  .1

 הרשות.

הציבורי במועדים האסורים להצבתה על  \לפנות את המכולה מהשטח הפרטי .2

 .ט בנוהל העירוניוכמפור פי תנאי האישור

 לכסות את המכולה בתום יום עבודה. .3

ידוע לי כי הפרת תנאי מהתנאים וההוראות תביא לביטול האישור ותאפשר  .4

 לעירייה לנקוט בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותה ובהתאם לכל דין.

אני מאשר שקראתי והבנתי את התנאים וההוראות להצבת המכולה ומתחייב  .5

 לפעול לפיהן.

 
 __________________________  ת המבקש :חתימ
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 תאריך.................. –או מי מטעמו \אישור מנהל מחלקת פיקוח עירוני ו
 

 הצבת המכולה : _________________________________________מיקום 
 

 מיוחדות_______________________________________________הערות 
 
 

 שם מלא : ______________________                     
 

 :  ______________________ תפקיד                        
 

 ______________________  : חתימה                       
   


