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 עירית הרצליה
 מחלקת רישוי בניה -אגף מהנדס העיר 

 09-9591546, טלפון:  12, הרצליה, בנין לב העיר, חדר 22ח'  סוקולוב ר
 

 19.10.15תאריך עדכון אחרון :          
 בקשה:       

 בנין הנחיות לסילוק פסולתהנדון:                    
 :מבקש/ת היתר נכבד/ה

 מורשה בהתאם לתקנות להלן פירוט התהליך הנדרש לשם פינוי פסולת בנין מהמגרש לאתר פינוי פסולת
 .2005התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, טיפול בפסולת בניין( התשס"ה 

 המסמכים המפורטים להלן:לפני הוצאת היתר בניה על מבקש ההיתר להגיש ליח' לאיכות הסביבה את  .1
 ורךמילוי טופס הצהרה על אומדן חישוב נפח/משקל פסולת בנין, ע"י מגיש הבקשה/ע א.

 הבקשה או מישהו מוסמך מטעמו.
 ב. אישור התקשרות לצורכי הטמנה של מטמנה מורשית ע"י המשרד להגנת הסביבה.

 או בדוא"ל  09-9529119את המסמכים יש להעביר ליח' לאיכות הסביבה בעירייה, בפקס:       
      c@herzliya.muni.il-noa '9578305-09. לבירורים ניתן לפנות לטל. 
 מובהר בזאת כי לא יוצא היתר בניה כל עוד לא הוגשו המסמכים לעיל ליחידה לאיכות הסביבה       
 מלאים ושלמים. כשהם      

 .למבנה נשוא היתר הבניה, כל עוד לא ניתן אישור של היח' לאיכות הסביבה 4לא יוצא טופס  .2
 
 להלן רשימת אתרים חלקית לאיסוף פסולת בנין )גושית( המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה: .3
 

 תקשרותפרטי ה פרטי האתר

 לוגי טכנולוגיות עתידיות )א.ס( בע"מ-אקו

 52190, רמת אפעל 9182 ת.ד

 פארק מיחזור חיריה )ליד מחלף מסובים( 

   

 אורן אשד 
  03-7301059,פקס: 03-6313377טל: 
 052-4756697נייד:

 פארק מיחזור "הסירה", בני וצביקה
 מחלף הסירה

 אסף/חגית
 9456* -שירות לקוחות: חגית

 09-9546268אתר:  050-4577869 -מנהל: אסף

 ניהול ואחזקות בע"מברקת, י.א. מעוף 
 ליד הישוב שוהם

  ל אך/קרן תוםאיג
 , 03-9794784, פקס: 03-9773070טל: 

 050-2248544נייד: 

 גרין קליטה ומחזור
 קיבוץ נען

 עופר גולינסקי
08-6347781 ,08-6347782 ,052-6662787 

 יופי נוף מגרסות
 קרית אתא 1רח' התעשייה 

 052-8317767גיא בוסקילה 

 ות מחזור וקליטת פסולת בע"מכ.ח. תעשי
 טייבה

 דניאל רובנבך
09-8900714 ,054-3503595 

 מובילי הר הנגב בע"מ
 )ליד משרד הרישוי(, דרום ת"א/חולון 991יגאל ידין 

 052-8663236 -היימן, 050-5991489 –אסתי 
 03-5667177 -פקס

 צבי כהן ואחיו בע"מ -ומיון נתניה  תחנת מעבר
 תעשיה ישן נתניה איזור 11רחוב הרכב 

 

 09-8623170   מרדכי סילם

 
 רשימה זו אינה מהווה המלצה משום סוג שהוא. באפשרותכם לפנות לכל מטמנה אחרת  : הערה

 המאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה. רשימת המטמנות מתעדכנת מעת לעת ועל כן הנכם 
 www.sviva.gov.il מתבקשים לבדוק את תקפותה באתר המשרד להגנת הסביבה 
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 עירית הרצליה
 מחלקת רישוי בניה –אגף מהנדס העיר 

 8-7-6-9591665-09, טלפון:  12, הרצליה, בנין לב העיר, חדר 22רח'  סוקולוב 
 

 תאריך:          לכבוד 
 בקשה:                הרצליה   –הועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 

 פינוי פסולת בניןטופס הצהרה על                   
 

 פרטי המבקש : .1
  

 : ת.ז.    שם:
 טלפון:        ובת:  כת 
     

 ________________     חתימה )לחברה יש לצרף חותמת(:     
______________________________________________________________________ 

 פרטי הבקשה להיתר בניה: .2
 

  ה:מס' בקש 
 חלקה:          בגוש:             : כתובת המבנה 

______________________________________________________________________ 
 חישוב כמויות: .3

 מ"ק פסולת בניה 0.2לבניה חדשה: כל מ"ר בניה מייצר  
 מ"ק פסולת בניה 0.5להריסה: כל מ"ר הריסה מייצר  

 

 ___________מ"ק/טון _______ו' כמות פסולת בנין והריסה, עודפים וכ 
 

 החתום מטה בעל רישיון מהנדס/אדריכל מס'  _____________
 מאשר בזאת כי חשוב נפח/משקל פסולת כמפורט לעיל עשה על ידי ואני מאשר את הכמות.

 שים לב: אם קיימים אלמנטים מיועדים להריסה מאסבסט יש לפעול ע"פ הנחיות משרד העבודה 
 הועדה הטכנית לאבק מזיק. את ההנחיות ניתן לקבל ביחידה  –סביבה והמשרד לאיכות ה

 .www.sviva.govilלאיכות הסביבה או להוריד מאתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה 
 מען: ______________________ טלפון: __________________

 
______________      _______________      ______________              ______________ 

 יךתאר               חתימה וחותמת מס' זהות                   שם משפחה + פרטי
 

 לתשומת לב מבקש ההיתר                                               
 יוצג בפני היחידה לאיכות הסביבה מסמך שיכיל רישום מרוכז של כמות -  4כתנאי לקבלת טופס 

 פסולת הבניין אשר הועברה אל אתר מאושר לסילוק פסולת בניין.
 

 המאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה יש לוודא פתיחת טופס כזה בעת התקשרות עם אתר
 לסילוק פסולת בניין.
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