
 

 

 

 08 - 9141241: פקס 08- 9141214: טלפון – 71919 עילית מודיעין 4 המלך שער – הנדסה אגף

 מראש בתאום:  קהל קבלת

 ד"בס

 :                 .בקשה' מס

 .                  :היתר' מס

 

 הבניה היתר למימוש הנחיות

 

 בנין לפסולת מכולות הצבת נוהל

 או בגינות / חציה ממעבר מטר 12/  לבן אדום שצבען שפה אבני ליד בנין חומרי מכולות להציב אין .1

 .אדם חיי המסכן מקום כלבו מדרכות על / ציבוריים בשבילים

 .פתוחים בשטחיםו חניה במפרצי/  רחבות במדרכות/  לבן כחול שצבען שפה אבני ליד בניה מכולות להציב יתןנ .2

 . רגל להולכי  או רכב כלי לתנועת להפרעה גורמת בהנחתה אשר,  מכולה להציב אין ואופן פנים בשום  .3

 .ל"הנ נחיותלה העונה המכולה מיקום את ,להיתר בבקשה המוגשת, המדידה מפת על להראות יש .4

 .היממה שעות בכל לאתרו ניתן שיהיה מ"ע טלפון' ומס םש :בעליה פרטי בולט במקום רשמויי המכולה גבי על .5

 .אור מחזירי פסים  יודבקו המכולה גבי על .6

 .בלבד בניה פסולת אגרית במכולה .7

  .אחר חפץ ומכל עבודה כלי, חומרים, בניה מפסולת פנויה תהיה המכולה תסביבש וגלדא יש .8

 .באדם פגיעה למנוע מ"ע דין כל י"פע הנדרשים הבטיחות אמצעי כל נקטויי למכולה הבניה פסולת שפיכת בעת .9

 המכולה את לכסות יש, שרוול דרך נזרקים הבניה וחומרי במידה .עבודה יום בסוף מכוסה להיות המכולה על .10

 .בקביעות העבודה כל במשך

. בבוקר 09:00 השעה עד מלאות בין ריקות בין עירמה מפונות להיות המכולות על חג וערבי' ו בימי .11

 .החג או השבת צאת לאחר רתתו מחדש הצבתן

 (.במכולה העליון מפלסה לגובה עד) המותר בנפח פסולת אגרית במכולה .12

 פינוי -מורשה פסולת לאתר הבניה פסולת תפונה ,הםמביני המוקדם, המכולה מילוי לאחר או העבודה בסיום .13

 .הסביבה לאיכות המשרד להנחיות בהתאם יהיה המכולה

 .הסביבה לאיכות המשרד י"ע מורשים שאינם לאתרים ההבני פסולת את לפנות מוחלט איסור חל .14

 ובעל הבונה התושב, הקבלן את תחייב ,שהיא צורה בכל הציבורי לרכוש הזיקה בהצבתה אשר ,מכולה .15

 .אלו נזקים לתקן המכולה

 בעל על תוטל המכולה הצבת בגין אחר אירוע או ולרכוש לאדם גרמוישי הנזקים כל על האחריות .16

 .בחוק הקבועים האמצעים כל יינקטו ל"הנ ההנחיות על העובר נגד .והקבלן הבונה תושבה, המכולה

 

 



 

 

 

 08 - 9141241: פקס 08- 9141214: טלפון – 71919 עילית מודיעין 4 המלך שער – הנדסה אגף

 מראש בתאום:  קהל קבלת

 ד"בס

 תנאים להיתר

 .הבניה שטח לכל מסביב מטר 1.5 לגובה בגדר הבניה מקום את לגדר חובה .1

 .וניעירה פיקוחמה  בכתב היתר ללא, נניםמגו שטחים, שיחים,  בעצים לפגוע או לעקור אין .2

 ללא, וביוב מים מערכות, השקיה צנרת, רחוב ריהוט, רחוב תאורת, העירונית בתשתית שינוי לערוך אין .3

 (08-9142313: טל) .תשתיות' חממ יורובסקי זאב רממ  בכתב ואישור תיאום

 .הסביבה להגנת רדהמש י"ע מאושר פסולת לאתר שונות ושאריות הבניה פסולת את לסלק יש .4

 יןיהבנ יציבות עם הקשורות העבודות כל של לפועל ההוצאה בזמן לפקח יןילבנ האחראי המהנדס על .5

 '(.וכו אבן גדרות בנית, לחפירות תמיכות, עמודים, תקרות, יסודות יציקת)

 היטל, כביש היטלי, בניה אגרות לרבות לבניה בקשר שהוטלו החובה תשלומי כל של מלא רעוןיפ .6

 .תיעול ואגרות מים היטל, ביוב היטל, רכותמד

 

 הבניה היתר כהפרת חשבית והפרתם הבניה היתרמ נפרד בלתי חלק שהם תנאים ויםמהו, ל"הנ התנאים

 . החוק והוראות

 

 .ל"הנ ההנחיות את למלא מתחייב והריני, התנאים את קראתי כי בחתימתי מאשר הריני

 .ל"הנ וההנחיות התנאים על החוזה יכתער עם הקבלן את להחתים באחריותי, כן כמו
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 ___________________ חתימה_____________                       תאריך

 

 

 

 : _________________תאריך:___________________  הקבלן חתימת

 


