מדריך לבונה  -טיפול בפסולת בניין
לצורך קבלת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,עליכם להתקשר עם אתר לטיפול
פסולת כדי שתוכלו לפנות אליו את פסולת הבניין הנוצרת במהלך הבנייה.
מומלץ שיהיה האתר פסולת הקרוב ביותר למקום בו אתם בונים.
את ההתקשרות מבצעים על גבי טופס הצהרת כמויות אותו יש לקבל מהוועדה המקומית באזור בו
אתם בונים ,ראו טופס לדוגמא של מועצת בני שמעון כאן >>
על גבי הטופס הנכם נדרשים למלא את פרטיכם .אדריכל או מהנדס מטעמכם צריך להצהיר על
כמויות הפסולת הצפויות בהתאם לטבלת החישוב.
שימו לב על בקשה להיתר בתחומי העיר באר שבע ,יש להחתים ,בנוסף לחתימת האדריכל או
המהנדס ,גם את הגברת מירה ענבר ממחלקת איכות הסביבה בעיריית באר שבע .08-6840263
תהליך ההתקשרות עם פארק דודאים הינו פשוט וניתן לבצעו במהירות ללא הגעה אל
משרדינו:
שלב  :1שליחת טופס הצהרת כמויות המלא והחתום
ניתן להעביר אלינו את הטופס למייל dudaim@bns.org.il
או לפקס.08-9911772 :
שלב  :2תשלום
התשלום בגין הטיפול בפסולת הבניין נעשה מראש ועל בסיס הכמויות הפסולת המוצהרות בטופס
לקוח חדש.
מחיר להטמנת טון פסולת בניין + ₪ 50 :מע"מ.
מחיר להטמנת טון עפר + ₪ 10 :מע"מ.
שימו לב :המחירים מתעדכנים מעת לעת.
תוכלו לשלם במגוון אמצעי תשלום ,לפי בחירתכם:
בכרטיס אשראי (אפשר גם בטלפון) ,העברה בנקאית ,בשיק או במזומן.
למשלמים בכרטיס אשראי ,ניתן למלא טופס כרטיס לקוח חדש ולהעבירו במייל או בפקס.
להורדת הטופס לחצו כאן >>
שלב  :3קבלת טופס הצהרת כמויות חתום על ידי אתר דודאים
לאחר קבלת התשלום יוחזר אליכם טופס ההצהרה החתום על ידנו :במייל או בפקס.
בנוסף ישלח אליכם בדואר פנקס תעודות משלוח (שוברים) לפינוי פסולת ,עליו יצוין מספר הלקוח
שלכם בדודאים.
אנא שמרו על פנקס זה והשתמשו בו בתבונה.
שימו לב :אנא שמרו על הטופס עד לסיום הבניה ,לצורך קבלת אישור היתר אכלוס (טופס .)4

התנהלות במהלך הבניה  -פנקס תעודות משלוח (שוברים)

בכל פעם שתפנו פסולת מאתר הבניה יהיה עליכם לצייד את הקבלן או הנהג שמפנה עבורכם את
הפסולת בתעודת משלוח מתוך הפנקס שתקבלו .בתעודת המשלוח יש למלא את הפרטים הבאים:



שם הלקוח – שמכם ,כפי שהוא מופיע בטופס ההצהרה



סוג הפסולת – בנין או עפר



מספר תעודת זהות



תאריך  -של יום ההובלה



מספר הלקוח – כפי שמופיע על עטיפת הפנקס אותו קיבלתם



סה"כ המשקל – ימולא על ידי האתר בהתאם לכמות הפסולת שהוטמנה



מקור – כתובת אתר הבניה

ביציאה מאתר ההטמנה יקבל הקבלן או הנהג תעודת שקילה שעל גביה יצוין המשקל של הפסולת
שהוטמנה ואישור הטמנה.
האתר קולט פסולת בימים ראשון עד חמישי ,בין השעות ,20:00 – 4:00
ביום שישי בין השעות . 15:00– 4:00
שימו לב :הדגישו בפני הקבלן או הנהג שאתם דורשים לקבל את אישור ההטמנה לידיכם .כך תוכלו
לעקוב אחר ההטמנות שביצעתם ותוכלו לחשב מהי היתרה בחשבונכם .אנו ממליצים לנהל
המעקב על גבי הספח של תעודת המשלוח (בצד שמאל).
וודאו שקיימת יתרה מספיקה בחשבונכם לצורך ההטמנה בטרם הקבלן או הנהג מגיעים לאתר.
אם אין יתרה מספיקה בחשבונכם ,האתר לא יוכל לקלוט את הפסולת .אם כמות ההטמנות
שנרכשה מראש נוצלה במלואה ,ניתן לרכוש כמות הטמנות נוספת מול שירות לקוחות דודאים
(באמצעות כרטיס אשראי) .אנא התקשרו ל  08-9911715לצורך הרכישה.
שימו לב :השימוש בתעודות המשלוח הינו באחריותכם הבלעדית .מאחר שאתם אלה שמשלמים
על הטמנת הפסולת ,אנו מאוד ממליצים לכם ,להיות אלה שעוקבים אחר התקדמות ההטמנות
ופינוי הפסולת מאתר הבניה .כך תוכלו להבטיח :שההטמנה נעשית על שמכם ושלא מתבצעות
הטמנות אחרות בשמכם ועל חשבונכם.

סיום הבניה – קבלת היתר אכלוס (טופס )4
לאחר שסיימתם בשעה טובה את הבנייה יהיה עליכם לקבל היתר אכלוס (טופס  )4או תעודת גמר
מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה .לצורך כך ,יש לקבל מאתר דודאים אישור על הטמנת הפסולת
באתר שביצעתם בפועל.
התהליך פשוט וניתן לבצעו במהירות ללא הגעה אל משרדינו.

שלב  :1שליחת טופס הצהרת כמויות המלא והחתום לדודאים
זהו אותו הטופס שהעברתם בבקשה להיתר בניה .בנוסף ,העבירו את אישורי ההטמנה שיש
בידיכם.
ניתן להעביר אלינו את הטופס למייל dudaim@bns.org.il
או לפקס08-9911772 :

שלב  :2בדיקת מצב ההטמנות שביצעתם באתר
מבוצע על ידי שירות הלקוחות של אתר דודאים.

שלב  :3קבלת הטופס החתום על ידי אתר דודאים
אנו נחתום על הטופס ונעביר אותו אליכם כשהוא חתום במייל או בפקס.

לבירורים ומידע נוסף
ניתן לפנות אלינו במייל  dudaim@bns.org.ilאו בטלפון 08-9911715

