נספח י"ח – חינוך והסברה
בנספח זה יפורטו העקרונות להכנת תכנית השיווק וההסברה שתיישם הרשות המקומית בתחומה במסגרת
ההתקשרות בהסכם עם תמיר ,וכן יפורט התקציב הנדרש למימון תכנית זו.
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תמיר תגיש לרשות המקומית טיוטה ראשונה בה תפורט תכנית השיווק והסברה המוצעת לשנתיים
הראשונות להסכם (להלן" :התכנית") .מטרת התכנית הינה להגדיל את מספר משקי הבית בתחום
הרשות המקומית אשר לוקחים חלק בתהליך איסוף והפרדת פסולת האריזות והשלכתה ל {יושלם
בהמשך} שהוצב סמוך לביתם.
בנוסף ,תמיר תציג בפני הרשות המקומית את התקציב הנדרש ליישום התכנית ותפרט את אופן
חלוקת מימון התכנית בין הרשות המקומית לבין תמיר.
הרשות המקומית מתחייבת להעביר את התייחסותה (הערותיה או אישורה) לתוכנית בתוך 20 ,יום
מיום קבלתה מתמיר .הצדדים ינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי להסכים על התוכנית
בתוך 60 ,יום מיום העברת התוכנית לרשות .עם אישור התוכנית תחתם התוכנית ע"י שני הצדדים
(להלן" :התוכנית המאושרת") ותצורף כנספח יח'  1להסכם.
הרשות המקומית תמנה מטעמה מנהל ליישום התכנית המאושרת (להלן" :המנהל") .המנהל יהיה
אחראי לוודא כי הרשות המקומית מקיימת את התחייבויותיה במסגרת התכנית ובמועדים שנקבעו.
כמו כן ,המנהל יהיה אחראי לקשר בין הגורמים השונים ברשות המקומית כדי להביא לשיתוף פעולה
ביניהם ,והכל על מנת למקסם את היישום של התכנית .בין היתר יוודא המנהל כי יישום התכנית
המאושרת על ידי הרשות המקומית יבוצע בליווי גורם מתאים מטעם הרשות המקומית שיהיה נוכח
בעת הביצוע (לדוגמא :הפצה של חומר הסברתי למשקי בית ברשות המקומית ,ילווה באדם מטעם
הרשות המקומית ,על מנת לוודא את כי בוצעה הפצה ראויה בצורה איכותית ומקצועית).
כל אחד מהצדדים להסכם מתחייב שלא לעשות שימוש בתכנים כלשהם במסגרת יישום התכנית
המאושרת ,ללא אישור מראש של הצד השני.
בסיום כל רבעון קלנדרי תתקיים פגישת סטאטוס בין הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית לבין
תמיר .במסגרת הפגישה ייבחנו אופן יישום התכנית ואפקטיביות התכנית .מטעם תמיר ינכח מנהל
תחום השיווק וההסברה ומטעם הרשות ינכח המנהל האחראי ליישום התכנית וכן כל בעלי עניין
רלוונטיים אחרים ברשות ,בין היתר ,נציגים ממחלקות חינוך ,נוער ,אירועים ,גמלאים ,חינוך בלתי
פורמלי ,דוברות ,פרסום ואיכות סביבה/שפ"ע .פגישה זו תקרא פגישת סטאטוס לבחינת קצב הוצאה
לפועל של תכנית השיווק ולבחינת אפקטיביות.
ככל שהרשות לא תעמוד בהתחייבויותיה במסגרת התכנית ו/או במועדים שנקבעו ,תמיר שומרת
לעצמה את הזכות "להקפיא" את ההשקעה הכספית אליה התחייבה ,עד למועד בו הרשות תשלים
את התחייבויותיה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה של תמיר בכל מקרה של הפרת
ההסכם.
מימון התכנית בשווה כסף :הרשות רשאית לתמחר פעילויות ולממן את חלקה בתכנית בשווה כסף
בהתאם למפורט בתכנית המאושרת .למשל ,הרשות רשאית להקצות נכסים פרסומיים (שלטי חוצות,
פרסום במקומון) ,עלויות אלו יכומתו לשווי כספי ויקוזזו מחלקה של הרשות המקומית במימון
התכנית .יובהר ,כי פעילות התנדבותית ברשות המקומית אינה ניתנת לכימות כספי ולא תחשב כשווה
כסף.

מסגרת התקציב הכולל הצפוי ליישום התכנית המאושרת במהלך תקופת ההטמעה (כהגדרתה בתוכנית
המאושרת) ,תוך הנחה כי יוצבו כלי אצירה ב{ -יושלם בהמשך} משקי בית בתחום הרשות המקומית ,הינו
{יושלם המשך} ש"ח ,כך שכל אחד מהצדדים מתחייב לשאת במחצית העלויות בסך של {יושלם בהמשך}
ש"ח .מובהר ומוסכם כי תקציב מפורט וסופי ,לרבות אבני דרך להוצאתו ,יצורף לתוכנית המאושרת ותקציב
זה בלבד יחייב את הצדדים.

