
לכבוד
אגף הנדסה

עיריית קריית מלאכי

הצהרת מתכנן השלד הבניין בעניין כמויות פינוי של עודפי עפר ופסולת בניין

תיק בניין מספר ________/_____

( מתכנן שלד הבניין )   פרטי המצהיר .1

____________________ שם המצהיר _______________________ מס' ת.ז

כתובת___________________________________ טלפון _____________

מהנדס רשום / הנדסי בניין * מס'_________________

פרטי אתר החפירה/ בנייה:.2

רח' ___________________________ מס' ________  שכונה ___________

גוש_________ חלקה/ות ________ תב"ע ________ מגרש מס'_______ שטח האתר__________ מ"ר

פרטי כמות עודפי עפר ופסולת בניין שיש לפנות מהאתר:.3
אני הח"מ מצהיר בזאת שחישבתי ומצאתי שמהאתר הנ"ל יש לפנות :

עודפי עפר בגין כל עבודות חפירות (לרבות יסודות) .מ"ק _______________ .1

בהתאם לחישובים שפורטו בנספח  פסולת בניין בגין כל עבודות הבנייה / הריסה * טון________________.2
 המצ"ב.1  מס' 

במידה ובמהלך העבודה יתברר לי שהורחבו שטחי החפירה ו/ או הוגדלה כמות עודפי העפר ופסולת הבניין, אמציא
לכם מיד חישוב מעודכן של כמויות שפורטו לעיל.

אני מצהיר כי זהו שמי וזאת חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע כי במידה ויתברר כי הצהרתי אינה
  אמת אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק

                                                             __________        ___________________
חתימה + חותמת      תאריך                                                                        

* מחק את המיותר
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

הצהרה בדבר התחייבות מגיש הבקשה להיתר הבנייה בעניין פינוי עודפי העפר לאתר מורשה בלבד
אני ______________________הח"מ, מגיש הבקשה להיתר בנייה שמספרה ________/_____ מצהיר ומתחייב

בזאת לפנות את כל עודפי העפר ופסולת הבניין, שפורטו בתצהירי מתכנן השלד המצ"ב, רק לאתרים המורשים לקליטתם
לפי העניין. אני מצהיר כי ידוע לי כי תנאי לקבלת היתר בנייה הוא הצגת הסכם התקשרות עם אתר מורשה להטמנת

עודפי עפר/פסולת בניין לפי העניין. במידה ויודע לי כי כמות עודפי העפר ופסולת הבניין שונות מהמפורט בהצהרה לעיל,
אני מתחייב לפעול שתוגש הצהרה מעודכנת בהתאם לכמות הנכונה ו/או המתוקנת.

 ו/או תעודת גמר ו/או היתר בנייה נוסף במקום, יהיה עלי להציג4אני מצהיר בזאת כי ידוע לי כתנאי לקבלת טופס 
לעיריית קריית מלאכי תעודות שקילה מאתר מורשה אתו יש לי הסכם התקשרות, התואמות את כמויות שפורטו לעיל

ולא אבוא כלפי העירייה בכל טענות ותביעות במידה ולא אקבל מסמכים אלו עקב אי הצגת תעודות השקילה.

אני מצהיר כי זהו שמי וזאת חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע כי במידה ויתברר כי הצהרתי       
  אינה אמת אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק

                                                                                 
_______________   _____________

   חתימה + חותמתתאריך
3 מתוך 1 עמוד   



 - טופס הצהרה וחישוב כמות פסולת בניין 1  נספח מס' 

תיק בניין מספר ________/_____

( מתכנן שלד הבניין או עורך הבקשה )   פרטי המצהיר .4

שם המצהיר _______________________ מס' ת.ז ____________________

כתובת___________________________________ טלפון _____________

פרטי אתר הבנייה:.5

רח' ___________________________ מס' ________  שכונה ___________

גוש_________ חלקה/ות ________ תב"ע ________ מגרש מס'_______ 

:חישוב כמות פסולת בניין שיש לפנות מהאתר.6

המדד המוסכםכמות פסולת בניין בטונותיחידת שטח במ"רקבוצת הייחוס
 מ"ר100 טון לכל 10מ"ר בנייה רגילה למגורים

 מ"ר100 טון לכל 6מ"ר בנייה טרומית למגורים
 מ"ר100 טון לכל 10מ"ר בנייה ציבורית ומשרדים

 מ"ר100 טון לכל 6מ"ר בנייה מסחר ותעשייה
 מ"ר100 טון לכל 3מ"ר מרתפים

 מ"ר100 טון לכל 50מ"ר הריסה
סה"כ

אני החתום מטה, בעל רישיון מהנדס / אדריכל מס' ____________  מצהיר ומאשר בזאת כי בדקתי את הבקשה

להיתר וכי חישוב כמות פסולת הבניין המפורטת לעיל נעשתה על ידי בהתאם למדדים המוסכמים, אני מאשר את

 פסולת בניין בגין כל עבודות הבנייהטוןנכונות החישוב שמאתר הבנייה הנ"ל יש לפנות : _______________

ו/או ההריסה.

במידה ובמהלך העבודה יתברר לי שהוגדלה כמות פסולת הבניין , אמציא לכם מיד חישוב מעודכן של הכמויות
שפורטו לעיל.

אני מצהיר כי זהו שמי וזאת חתימתי וכל אשר הצהרתי לעיל הוא אמת וידוע כי במידה ויתברר כי הצהרתי אינה
 אמת אני צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 

                                                             __________        ___________________
חתימה + חותמת      תאריך                                                                        

לתשומת לב בעל היתר הבנייה:

 רק לאתר לקליטת פסולת בניין מוסדר ומאושר על ידי הרשויות המוסמכות. היתר הבנייה  בעל  באחריות פסולת הבניין תפונה .1
בכל פנייה להתקשרות עם אתר הפסולת יש לציין את מספר תיק הבניין, מספר החייב להופיע גם על תעודות השקילה מהאתר ..2
 ו/או תעודת גמר ו/או היתר בנייה נוסף במקום, מותנה בהצגת אסמכתא בכתב מאת האחראי לביקורת בצורת4מתן טופס .3

תעודת שקילה התואמת את סה"כ הכמות של פסולת הבניין שהוצהרה לעיל כתנאי למתן היתר בנייה. 

3 מתוך 2 עמוד   



3 מתוך 3 עמוד   
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