
 

 טיפול בפסולת בניין -מדריך לבונה

 

לצורך קבלת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה, עליכם להתקשר עם אתר לטיפול 

 בפסולת, כדי שתוכלו לפנות אליו את פסולת הבניין הנוצרת במהלך הבנייה.

את ההתקשרות מבצעים על גבי טופס הצהרת כמויות, אותו יש לקבל מהוועדה המקומית 

 באזור בו אתם בונים.

על גבי הטופס, הנכם נדרשים למלא את פרטיכם. אדריכל או מהנדס מטעמכם צריך להצהיר 

 על כמויות הפסולת הצפויות בהתאם לטבלת החישוב.

  

 form4@negevecology.co.il: שליחת טופס הצהרת כמויות מלא וחתום למייל: 1שלב 

את טופס הצהרת הכמויות ולשלוח אלינו את יש למלא את פרטי הלקוח בתחתית הדף, לצרף 

 ליצירת התקשרות. בצירוף מס' טלפון המסמכים

  

 : תשלום2שלב 

התשלום בגין הטיפול בפסולת הבניין ייעשה לאחר מילוי טופס זה ועל בסיס הצהרת כמויות 

 לפי בחירתכם. ס. תוכלו לשלם באשראי/ העברה בנקאית פסולת הבניין שיצוינו בטופ

  

 שור הטמנה חתום ע"י דודאים+ הסכם התקשרותקבלת טופס אי :3שלב 

 לאחר קבלת התשלום יוחזר אליכם טופס ההצהרה החתום על ידינו במייל.

 עליכם להשיב אלינו את ההסכם חתום במייל. -הסכם התקשרות

טרם שליחת משאיות לאתר דודאים אנא שילחו לנו את פרטי המוביל המופיעים בתחתית 

 שנוכל לפתוח הזמנה למשאית. ההסכם, על מנת

בעת הגעת המשאית לאתר דודאים, יזוהה מס' המשאית ע"י המערכת וייפתח השער 

 לפריקה.

  

 התנהלות במהלך הבניה:

וכי ישנה יתרה כספית לוודא כי אכן נפתחה הזמנה על שימכם בכל כניסה לאתר יש 

רכשה מראש נוצלה בחשבונכם. האתר לא יוכל לקלוט את הפסולת אם כמות ההטמנות שנ

 במלואה.

 .052-2223349או בנייד:  073-3228905ניתן לרכוש כמות הטמנות נוספת בטלפון: 

ביציאה מאתר ההטמנה הקבלן/ הנהג יקבלו תעודת שקילה, הדגישו בפניהם כי חשוב 

 שתעודה זו תגיע לידיכם על מנת לעקוב אחר ההטמנות.

  

מאחר ואתם אלה שמשלמים על הטמנת הפסולת, אנו ממליצים לכם, להיות אלה  שימו לב:

 שעוקבים אחר התקדמות ההטמנות ופינוי הפסולת מאתר הבניה.

כך תוכלו להבטיח שההטמנה נעשית על שמכם ושלא מתבצעות הטמנות אחרות בשמכם או 

 על חשבונכם.



 

  

 

  

 (:4קבלת היתר אכלוס ) טופס  -סיום הבניה

, ובו סך כל כמות הפסולת שנכנסה לאתר דו"ח הטמנות הליך הבניה יינתן לכם בסיום ת

 שנשלח אלינו בשלב ההיתר. + חתימה שניה על טופס ההצהרהבשמכם.

) רק להגיש בקשה התהליך פשוט וניתן לבצעו במהירות ללא הגעה אל משרדינו. 

 במייל(  4לאישור טופס 

  

( או תעודת גמר מהוועדה 4היתר אכלוס )טופס את הטופס ניתן יהיה להגיש כדי לקבל 

 המקומית לתכנון ובנייה.

 

 לבירורים ומידע נוסף

 3228905-073בטלפון form4@negevecology.co.il ניתן לפנות אלינו במייל: 

 052-2223349או בנייד: 
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