
 הודעה לאתר – איסוףקבלני תגמול 

מדיניות "(, להלן הרישיוןלרישיון קבלן איסוף פסולת אריזות מבתי עסק )להלן: " 4.3בהתאם לסעיף 

 :המורשים לקבלני האיסוף הנוכחית של תמיר 1התגמול

 חודשיתשלום  .1

לרבות פסולת עץ, קרטון, מתכת, )המפנה פסולת אריזות מכל סוג  מורשה איסוףקבלן  1.1

ימים מסיומו של  15 -לא יאוחר מבמערכת הדיווח האינטרנטית של תמיר , ידווח (פלסטיק

את משקל הפסולת שאסף, וכן את משקל הפסולת שהועברה למפעל מחזור קלנדרי  כל חודש

שהועברה לאתר טיפול לשם השבה לעניין פסולת אריזות  מוכר בישראל בציון שם המפעל.

את משקל הפסולת שהועברה לאתר הטיפול בציון שם איסוף , יציין קבלן ה"(RDF)להלן: "

 "(.דיווחהאתר )להלן: "

, תשלם תמיר על פינוי פסולת אריזות מסוג קרטון, מתכת או פלסטיקחודשי בגין דיווח  1.2

 בתוספת מע"מ כדין.ש"ח  2,250תשלום חודשי קבוע בסך  האיסוףלקבלן 

 תשלומים חריגים .2

 1,125עולה על  האיסוףקבלן  על ידי שעבר למחזור ככל שמשקל פסולת האריזות המדווח 2.1

ש"ח לכל טון מדווח,  2 תשלום חודשי בסך האיסוףתשלם תמיר לקבלן טון בחודש קלנדרי, 

 .RDF וזאת למעט דיווחים בגין

טון  20 -מנמוך  האיסוףקבלן  על ידי שעבר למחזור ככל שמשקל פסולת האריזות המדווח 2.2

ש"ח  2,250תשלום רבעוני בסך  האיסוף, תשלם תמיר לקבלן בממוצע לחודש קלנדרי

 .בתנאי שדיווח את כלל הדיווחים הנדרשים לאותו רבעון, בתוספת מע"מ כדין

 2,250בסך  רבעוני, תשלום בלבד תמיר תשלם לקבלן איסוף המפנה פסולת אריזות מסוג עץ 2.3

, וזאת לאותו רבעון בתנאי שדיווח את כלל הדיווחים הנדרשיםש"ח בתוספת מע"מ כדין, 

  .טון בממוצע לחודש קלנדרי ובין לאו 20 -בין אם משקל פסולת האריזות שדיווח גבוה מ

, לא יהא זכאי לכל 2.3 – 2.1מובהר בזאת כי קבלן איסוף הזכאי לתגמול כאמור בסעיפים  2.4

 שלעיל. 1תגמול נוסף מתמיר, לרבות תגמול כאמור בסעיף 

 תנאי התשלום .3

וזאת  בסיומו של כל חודש קלנדרי, כנגד המצאת חשבונית מס כדין האיסוףלן התשלום ישולם לקב

 ממועד הנפקת החשבונית. 45בתנאי תשלום של שוטף + 

 מענק הצטרפות .4

                                                           

או להתבטל   להשתנות  העשוי כאמור בהודעה זו ו/או ברישיוןמדיניות התגמול לרישיון,  4.3בהתאם לסעיף  1

 מעת לעת לפי שיקול דעתה של תמיר.

 



-2- 

 

הצטרפות עידוד זכאי למענק  ,2020החל מחודש פברואר  יקבל רישיון מתמיראשר  חדש איסוףקבלן 

מובהר בזאת כי מענק ההצטרפות ישולם לקבלן  בתוספת מע"מ כדין. ש"ח 4,000חד פעמי בסך 

 .בתום השנה הראשונה לפעילותו במסגרת הרישיוןהאיסוף פעם אחת בלבד, 


