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 הגשת טפסי איכות הסביבה פסולת בניה ועודפי עפרהנחיות ל
  
  

  :הנחיות להיתר בנייה לבית פרטי
  

  :בפקס טפסי� ולשלוח ליחידה האזורית 2יש למלא  ית מגורי�בקשה להיתר בנייה לבלצור� 
  י המבקש"חתו� ע� טופס בקשה להיתר בניה לבית מגורי�  �
  אתר הבניה של קונסטרוקטור / י מהנדס" חתו� ע– טופס הצהרת מהנדס בדבר עודפי עפר �
  

יש לפנות לאתר מות הפסולת שיש למלא את כמות העפר שיש לפנות לאתר מוסדר וכ  את כהבקשה בטופס 
  .על בסיס הערכת מהנדס , מוסדר

  
יצוי  כי ג� . על המהנדס לפרט את אופ  חישוב הכמויות. מהנדסאת יש להחתי� בטופס הצהרת המהנדס 

  . על המהנדס לפרט את הסיבה לכ� בצירו# החשבו . במקרה בו מצהיר המהנדס כי אי  עודפי עפר
  

ר כמות " מ170לדוגמא לבית של ,  טו  פסולת לפחות 10 מטר בנוי 100כמות הפסולת היא על פי נוסחה שעל כל 
  . מבנה בנוי במנו# אי  פסולתצבתרק לה,בבנייה קלה המפתח הוא פחות . טו  17הפסולת לפינוי 

  

  .כולל כתובת טלפו  ופקס וחתימהבמלוא� הפרטי� הקפיד על מילוי יש ל .1

  4יש לשמור את הטפסי� לשלב אישור לטופס  .2

  . ימי עבודה במידה והטופס מלא כנדרש5תו� תינת  יחידה  תשובה של ה .3
  

  :בניית פרויקטלהנחיות להיתר בניה 
  

 ,התחייבות בנושא עפר ופסולתלהצגת ,לתא� פגישה ביחידה לאיכות הסביבה  חובה :בקשה להיתר בניה
הפרטי� , בקשה להיתר גדולהטופס גו# מפורטי� בהתניות הרשימת יידרשו המבקשי� לעמוד בג� ובנוס# 

 וכ  יחויב היז� ברשימת התחייבויות שמטרת� מזעור הפרויקטצריכי� להופיע על תוכנית העמדה של 
  כל פרטי� אלו ידונו בפגישה שתתקיי� ביחידה ,המטרדי� בתקופת הבנייה וכ  תוכנית לשיקו� נופי 

  
מאתר פסולת " מקור"ה תעודות שקיל, בפקס יש לשלוח ליחידה 4לצור� קבלת טופס  :4בקשה לאישור טופס 

בקשה "וכ  את המסמ� שחתמת� ,כמויות העפר והפסולת שהתחייבת� בשלב היתר הבנייה  לפי . מוסדר
  . התחייבת� בפינויכמויות שעליכ�פורטו הבו  "להיתר לבית מגורי�

  
   :�לידיעתכ

אג#  כתוב מואי  להעביר עודפי עפר למגרשי� אחרי� אלא באישור .אי  להשתמש בפסולת למילוי המגרש .1
  .ההנדסה

או " למקו� לא ידועקבל  לקח את הפסולת "וכל תירו( של ,  ללא התנאי� דלעיל4לא ינת  אישור לטופס  .2
  .לא יתקבלו" א היה לנו פסולת ועכשיו השטח נקישל"

 להביא תעודות מאתר מוסדרחובה  .מוסדרי�אינ� אתרי פסולת מחו( לקו הירוק ברוב� הפסולת אתרי�  .3
   .בלבד

הבדיקה , 4 לפני אישור טופס  הסדרת תעודות השקילהיתקיי� סיור בשטח לאחר גדולי�  ויקטי�בפר .4
  . יסודי בכל היק# האתר  ניקיותכלול 

  .לאחר עמידה בכל התנאי� כחוק ימי עבודה 5תו� תינת  תשובה של היחידה   .5
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