
 נוהל להצבת מכולות לפינוי פסולת בניה

   : רחובות העיר ברחבי הציבוריים בשטחים בנייה פסולת ובמיוחד סוג מכל פסולת לפינוי מכולות להצבת תנאים להלן

 ***בשטח פרטי הנושא באחריות בעל הנכס לא נדרש אישור מהעירייה *** 

או במייל   08-6609969ניתן להגיש בקשה בטלפון ,האכיפה העירונית  באגף תנועה שילוט פיקוח ושיטור עירוני ' בעל המכולה להודיע על כך ליח/ טרם הצבת מכולה יהיה על בעל הנכס 1.

 eran@rehovot.muni.il  106ובאמצעות מוקד. 

 :ימים טרם הצבת המכולה 7האכיפה העירונית ' מגיש הבקשה ימסור לנציג יח2.

ז כתובת טלפון"פרטי המזמין שם משפחה ת. 

 שם העסק/ כתובת השיפוץ. 

 ב נתון זה יחושב עלות הצבת מכולה בכחול לבן"ע –צפי זמן ההצבה המתוכנן של המכולה . 

 

ולא תהווה מכשול , (ערוגות וכדומה, גינות, ריצופים, אספלט, אבני שפה, מדרכה)לא תגרום נזק לתשתיות העירוניות , המכולה תוצב אך ורק במקום שבו היא לא תפריע למעבר סדיר של הולכי רגל וכלי רכב3.

 .ברחוב

 :להלן סדר הצבת מכולות

 .בחנייה פרטית א-

 .או צבע לבן( אפור)בחניה מדרכה ללא סימון ב-

 .כחול אדום/ חניה מסומנת כחול לבןג-

 .מדרכה רחבהד-

 .במיקום רחוק שלא מפריעה-

 .י בלות"איסור הצבת מכולה ופינוי עו-

 

 . תכוסה במלואה 19:00בסוף יום העבודה לא יאוחר מהשעה ,י עוברי אורח "המכולה תכוסה ביוטה בצורה שלא יופץ אבק בתהליך ההשלכה ולמניעת השלכת פסולת ביתית ע4.

 .ח ליום"ש 49.5או    19:00עד  8:00לשעה בין השעות ₪  4.5עלות הצבת מכולה בחניית כחול לבן הינה 5.

 .  י הפקח"בעל המכולה יציב את המכולה בפועל רק במיקום שאושר ע/ בעל הנכס 6.

 .י הפקח"במעמד זה יסופק אישור הצבת מכולה חתום ע

 .₪ 730ס "ח ע"במידה ולא ימולאו הוראות הפקח ירשם דו

 .הצבת המכולה תותר לצורך פינוי פסולת בלבד ולא לצורך אחסון או כל צורך אחר1.

 .האכיפה העירונית' יהיה עליו להודיע מחדש לנציג מיח, בעל המכולה ייאלץ להאריך את זמני הצבת המכולה / במידה ובעל הנכס , (בהתאם לסוג העבודה)ההצבה תותר לזמן סביר 2.

 .טלפון להתקשרות ומספר מזהה של המכולה, שלט גדול ובולט ועליו פרטי החברה, משני ציידיה, עליו לקבוע על כל מכולה. על כל מוביל פסולת להיות בעל רישיון עסק3.

 .ותשקול נקיטת הליכים פליליים נגד בעלי המכולה, או ללא סימונים כפי שנדרש לעייל או ללא רישיון עסק, העירייה רשאית להחרים מכולה שתונח בשטח הציבורי ללא הודעה ותיאום מראש4.
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