
  

       

 
 

  

 עיריית יהוד מונוסו�עיריית יהוד מונוסו�עיריית יהוד מונוסו�עיריית יהוד מונוסו�
    הועדה המקומית  לתכנו� ובניההועדה המקומית  לתכנו� ובניההועדה המקומית  לתכנו� ובניההועדה המקומית  לתכנו� ובניה

�03030303    : : : :  טל טל טל טל035391229035391229035391229035391229::::פקספקספקספקס    6666מרבד הקסמי� מרבד הקסמי� מרבד הקסמי� מרבד הקסמי� ' ' ' ' רחרחרחרח���    035391269035391269035391269035391269    ::::    טל    טל    טל    טל5391539153915391282282282282

 _________________:תאריך    יהוד מונוסון"הועדה המקומית לתכנון ולבניה :לכבוד

  

  ____________ הטמנת פסולת בניין במטמנת: הנדון

אנו נדרשים להתקשרות  1992– 2' תיקון מס, תנאיו ואגרות, י תקנות התכנון והבניה בקשה להיתר"עפ

  .ת היתר בניהכתנאי להוצא _____________________ פ"עם אס

  _________________________ ת/שם המבקש .1

 ________________________ בקשה להיתר מספר 

 ___________________________ מהות הבקשה 

 
  _____________כתובת___________ חלקה ___________ גוש 

  ________________________ר "כ מ"הריסת מבנה קיים סה
  _________________________________יהכ מוצע לבנ"סה

  המהנדס י המהנדס ותצהיר"חישוב כמות פסולת בנין ע .2

 
מהנדס רשום  ___________________ .ת_____________________ __מ "אני הח

  ________'מס

 
. פסולת הבניין שתיווצר בתהליך הבניה מצהיר שבדקתי את תכנית ההגשה להיתר וחשבתי את כמות

  .טון_______________זו כמות הפסולת המוערכת על ידי הינה  על פי תכנית

    

  ____________________:חתימת המהנדס 

  היתר כתנאי להוצאת____________ אישור תשלום למטמנת  .3

 

שוברי _______נמסרו . פסולת בנין טון____ בגין הטמנת ___________ אנו מאשרים תשלום בסך 
  .טון______________________ על סך הטמנה

 טיפול בפסולת יבשה/מטמנת אתר סילוק                                                         

 תוספת בניה /4טופס לקבלת  על ביצוע הטמנה כתנאי____________ אישור מטמנת  .4

 .פסולת בניין טון_____ כ "הוטמנו סה_________ אנו מאשרים שבמטמנת  
  

  ________________ מטמנת

 _____________ חותמת וחתימה
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  רשימת אתרים לסילוק פסולת יבשה במחוז מרכז הפועלים  
  

  על פי  תנאים סביבתיים של המשרד להגנת הסביבה

   

   

 אתר
  איש   

 מפעיל/קשר

 הערות טלפון

          

חברת    ברקת
 י.פ.ס.א

 039773070  
 039773351'פקס

 שעות פעילות 
 יום ו 6-18ה -א
    6-14      -מ

           

אתר 
" שריג"

ניר גלים     

אתר פסולת   
אשדוד 

מ מפעיל "בע
 עומרי גיא   

  08-8522255:טל
-08'            פקס 

8533388 

  

               
  

  

   
   
   
   
   
  
  

  
  
  :לתשומת לבך 
ות בעל היתר הבניה ועל פסולת הבניין תפונה באחרי.1

  .חשבונו לאתר הפסולת      עימו עשה את הסכם הפינוי
  .בכל פניה לאתר יש לאתר לציין את מספר היתר הבניה.2
תנאי לקבלת היתר חתימה על הסכם התקשרות עם אתר .3

  מורשה
 לחיבור חשמל מותנה בהצגת אישור מהאתר 4מתן טופס .4

 ות המוצהרות בטופסבהתאם לכמוי,בו פונתה פסולת הבניין

.  
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הערכת כמות פסולת המיוצרת ביחידה של  קבוצת יחוס

 ר בנוי" מ100

   טון20לפחות  בניה רגילה למגורים
 

   טון6לפחות  בניה טרומית למגורים  
 

  בניה ציבורית ומשרדים
 

  טון10לפחות 

  מסחר ותעשיה
 

  טון6לפחות 

  מרתפים
 

  טון3לפחות 

  הריסה
 

 ר מבנה הרוס" מ100ל טון 50לפחות 

 


