
 

 לוח תעריפים  –נספח יג' 

 

 שם הרשות המקומית:________________________

 מועד תחילת ההתקשרות:______________________

 

 הסדר לפסולת אריזות מזרמים ייעודיים

 פסולת סוג
 האריזות

 הסדר
 פעיל

 ברשות
 (לא/כן)

 שימוש דמי
 ותחזוקה

 לכלי חודשיים
 האצירה

 (ליחידה/₪)

 איסוף עלות

 

 במקרה ימולא) פינוי תדירות
 איסוף לפי פינוי( עלות של

 הערות

      קרטון

 פלסטיק
  - ככל שתהיה עלות{ }    

התשלום בפועל יהיה באמצעות 
 אל"ה כאמור בנספח י"ב

 . 1ראה הערה      נייר

      מתכת

      זכוכית

 

 הערות:

בכלי האצירה בפועל ות הקרטון המצויים לצרכי תחשיב כמות אריזאך ורק  הנתונים ביחס לנייר נדרשים. 1
הרשות  [המיותר את מחק] תישאנושאת/בה  מהעלות 10% תשלם תמירמובהר כי  .לאיסוף פסולת נייר

 כי הנחה מתוך, / ככל שתהיה בעתידכמפורט לעיל }מחק את המיותר{ המקומית בכל הנוגע לפסולת הנייר
התשלום לרשות המקומית כאמור ייעשה בכפוף  .ןקרטו אריזות פסולת 10% מכילים הנייר איסוף מכלי

ביחס לכמות פסולת נייר שנאספה בתחום שיפוט הרשות כנדרש הרשות המקומית למסירת דיווח לתמיר ע"י 
 הנייר פסולת פינוי בעלויות תמיר של השתתפותה יוצא וכפועל, הנייר בפסולת הקרטון אחוז .3-בנספח יז

 .זה לעניין הנוגעים תמיר שתערוך סקרים על הסתמךב, לעת מעת יתעדכן, הרשות בתחומי

"( לבחירת קבלן הליך תחרותיהרשות מתחייבת לצאת למכרז/הליך תחרותי של הצעות מחיר  )להלן: ". 2
יום )שלושה חודשים( מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם תאגיד  90לאיסוף פסולת אריזות קרטון, עד 

ש ובכתב. המחירים הנ"ל יתעדכנו בהתאם לתוצאות ההליך התחרותי, תמיר, בכפוף לאישורה של תמיר מרא
יום, מכל סיבה שהיא  120היה והמחירים לא יעודכנו כעבור  ממועד החתימה כאמור.  יום 120 –לא יאוחר מ 

זאת בתקופה וכמפורט לעיל, תמיר לא תהיה מחויבת לשלם לרשות עבור איסוף פסולת אריזות הקרטון ו
יום כאמור ותסתיים במועד בחירת קבלן איסוף חדש לפסולת אריזות הקרטון בהליך  120שתחל בסיומם של 

"(. עם בחירת קבלן חדש תקופת הבינייםתחרותי אשר יאושר כאמור מראש ובכתב על ידי תמיר )להלן: "
המחירים חרותי )להלן: "לפסולת אריזות הקרטון, יתעדכנו המחירים הנ"ל בהתאם לתוצאות ההליך הת

 "( ותמיר תשלם לרשות למפרע עבור תקופת הביניים על פי התעריפים החדשים.החדשים



  

 יבש"(:-שני זרמים )"רטוב

 מתייחסת אליו רכיב
 בהסדר העלות

 אריזות פסולת לטון עלות
 בתחנת בפועל שהופרדה

והועברה למיחזור  המעבר
מוכר בישראל/לרשות תמיר 

 [המיותר את מחק]

 הערות

עלות הפרדה, איסוף ופינוי 
לזרם  במקטע הפנים עירוני

 היבש מהזרם הביתי בלבד

  

עלות הפרדה ומיון בתחנת 
של הזרם היבש  המעבר

 מהזרם הביתי בלבד

  

 

: תמיר שומרת על זכותה לבצע הפחתות מסכום התשלום שתשלם תמיר לאחראי לפינוי פסולת בגין הערה
 להסכם ובהתאם לעקרונות בנספח יד'.  6.3וזאת בהתאם לסעיף  ,זות שהופרדהאיכות נמוכה של פסולת הארי

 

 ( "פחים כתומים"הסדר לשלושה זרמים או לפסולת אריזות )

 מיכל סוג
 האצירה

 שימוש דמי
 לכלי חודשיים

 (ליחידה/₪) אצירה
 הפינוי תדירות

 איסוף עלות
 לפינוי

 (לפינוי/₪)

 נסיעה עלות
 45 – ל מעבר

 לכל ₪) מ"ק
 (נוסף מ"ק

 הערות

מיכל אצירה 
 360כתום בנפח 

 ליטר

     

מיכל אצירה 
כתום בנפח 

 ליטר 1,100

     

 

: בכל מקרה בו יכילו הפחים הכתומים )בכל סבב פינוי( פסולת שאינה פסולת אריזות, בשיעור של הערה
 , יופחת סכום התשלום שיחול על תמיר בהתאם לנוסחה הבאה:15% -למעלה מ

R=P/T*L 

P - .סה"כ עלות הפינוי של הפחים הכתומים בחודש 

T - .)סה"כ משקל הפסולת שהגיעה לתחנת המיון )טון בחודש 

L -  15% –סה"כ משקל הפסולת שאינה פסולת אריזות מעבר ל. 

R -  מהתשלום לרשות בחודש.סכום התשלום אשר יופחת 



 כל המחירים המפורטים בנספח זה אינם כוללים מע"מ


