
תנאי שימוש בסמלי המיחזור

ת.מ.י.ר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ) (להלן: "תמיר") היא גוף שהוכר על ידי 

המשרד להגנת הסביבה כ- "גוף מוכר" לביצוע החובות החלות על יצרנים ויבואנים לפי החוק 

להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011 (להלן: "חוק האריזות").  

במסגרת פעילותה, תמיר פועלת לקידום מיחזור פסולת אריזות של מוצרים וכן להסביר לציבור על 

הרגלי מיחזור נכונים של פסולת אריזות. 

כחלק מפעילותה, תמיר יצרה ורשמה סימני מסחר על שמה "סמלי מיחזור" (כהגדרתם להלן) 

שיסומנו על גבי אריזות מוצרים של יצרנים ויבואנים שהתקשרו עם תמיר בהסכם קבלת שירותים. 

סימון סמלי המיחזור על האריזות נועד לשרת שתי מטרות חשובות: צבע הסמל יסמן לציבור לאיזה 

מיכל איסוף צריך להשליך את פסולת האריזות; הסמל גם יסמן לציבור כי היצרן והיבואן שעל 

מוצריו מסומן הסמל מקיים את חובתו להתקשר עם גוף מוכר, בהתאם לחוק האריזות  (להלן: 

"מטרות סמלי המחזור").

על מנת לאפשר סימון נכון ומדויק של סמלי המיחזור על גבי אריזות המוצרים, תמיר מעניקה 

למקבלי השירותים שהתקשרו עמה בהסכם לקבלת שירותים (להלן: "ההסכם") רישיון שימוש 

לא-בלעדי בסמלי המיחזור לשם סימון אריזותיהם עם הסימן. 

בהתאם לסעיף 5.2 להסכם, ככל שיבחר מקבל השירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסמן את 

אריזותיו בסמלי המחזור, על מקבל השירותים לנהוג בהתאם לתנאי הרישיון ולהנחיות תמיר, 

כדלקמן: 

1. מקבל השירותים מודע לכך שתמיר היא הבעלים המלא והמוחלט של כל הזכויות, לרבות 

זכויות הקניין הרוחני, בכל הסמלים הבאים:

1.1. הסמל "לפח הכתום" המאשר כי יש להשליך את האריזה למיכל איסוף פסולת בצבע 

כתום; 

1.2. הסמל "לפח הסגול" המאשר כי יש להשליך את האריזה למיכל איסוף פסולת בצבע 

סגול; 

1.3. הסמל "לפח הכחול" המאשר כי יש להשליך את האריזה למיכל איסוף פסולת בצבע 

כחול; 

1.4. הסמל "למיחזורית" המאשר כי יש להשליך את האריזה למיכל איסוף פסולת 

המכונה "מיחזורית". 

[כל סמל לחוד יקרא להלן "סמל" וכל הסמלים יחד יקראו להלן "סמלי המיחזור"]

ביום 29.12.2019 נרשמו סמלי המחזור כסימני מסחר על שמה של תמיר. 

Non-) 2. תמיר מעניקה בזאת למקבל השירותים, ללא כל תמורה, רישיון שימוש לא בלעדי

exclusive), בלתי ניתן להעברה, בסמלי המיחזור (להלן: "הרישיון"). 



 
 

3. השימוש בסמלי המיחזור מוגבל אך ורק לסימון אריזות. 

למרות האמור לעיל, מקבל השירותים יהיה רשאי לפרסם את האריזות באמצעי המדיה 

השונים במסגרת פרסום של המוצרים, ובלבד שפרסום כאמור יעשה כפי שסמלי המחזור 

מופיעים על אריזת המוצר ובאופן שלא יפגע במטרות סמלי המחזור.  

4. מקבל השירותים אינו רשאי, בשום אופן, להשתמש בסמלי המיחזור כחלק מסימני המסחר 

של מקבל השירותים ו/או בכל אופן היוצר רושם כי מקבל השירותים הוא בעל סמלי המיחזור 

ו/או בעל רישיון לשימוש בלעדי בסמלי המיחזור. 

5. מקבל השירותים רשאי לסמן בסמלי המיחזור אריזות המיועדות למכירה במדינת ישראל. 

למען הסר ספק, תמיר לא תהיה אחראית בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או נזק בקשר עם סימון 

אריזות המיועדות למכירה מחוץ לגבולות מדינת ישראל.  

6. מבלי לגרוע מהאמור להלן, מקבל השירותים יהיה רשאי לסמן את אריזותיו בסמלי המיחזור 

כל עוד ההסכם בתוקף וכן כל עוד תמיר היא "גוף מוכר" כהגדרתו בחוק האריזות.  

על אף האמור בריש סעיף זה, מקבל השירותים יהיה רשאי להמשיך ולהשתמש בסמלי המחזור 

אף לאחר פקיעת הרישיון מכל סיבה שהיא (למעט בשל פקיעתו עקב הפרה שביצע מקבל 

השירותים שלא תוקנה כמפורט בסעיף 11 להלן) וזאת לפרק זמן של 36 חודשים ממועד פקיעת 

הרישיון.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומזכותו של מקבל השירותים לעשות שימוש בסמלי המחזור למשך 

תקופה בת 36 חודשים ממועד פקיעת הרישיון, במקרה שתמיר תחדל להיות "גוף מוכר" 

כהגדרתו בחוק האריזות ו/או יוכר גוף מוכר נוסף – תמיר תאפשר לגוף המוכר האחר, בכפוף 

להסכמה על תנאי מסחר מקובלים, את השימוש בסמלי המחזור, כך שמקבל השירותים יהיה 

רשאי להמשיך להשתמש בסמלי המחזור מעבר לתקופה בת 36 חודשים, אף אם יחתום על 

הסכם עם הגוף המוכר האחר.  

בכל מקרה בו ייטען בפני ערכאה משפטית כי יש למנוע מתמיר ו/או ממקבל השירותים את 

המשך השימוש בסמלי המחזור, מתחייבת תמיר לנהל את כל ההליכים המשפטיים הנדרשים, 

על חשבונה, בשקידה ובמאמץ ראוי שיאפשר את המשך השימוש של מקבל השירותים בסמלי 

המחזור. בכל מקרה וגם אם תתקבל החלטה שיפוטית של ערכאה מוסמכת אשר תמנע את 

המשך השימוש בסמלי המחזור, תמיר תפעל ככל שביכולתה על מנת שמקבל השירותים יהיה 

רשאי להמשיך ולסמן את אריזותיו בסמלי המחזור וזאת לתקופה של 12 חודשים נוספים.  

7. הרישיון אינו מקנה למקבל השירותים כל זכות בעלות או זכות אחרת בסמלי המיחזור, מעבר 

לזכות השימוש כמפורט ברישיון זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מקבל השירותים אינו רשאי 

ליתן הרשאה לשימוש בסמלי המיחזור לצדדים שלישיים כלשהם (למעט תאגידים המוחזקים 

על ידו), ללא קבלת אישור תמיר בכתב ומראש.  

למען הסר ספק, במסגרת הרישיון יהיה רשאי מקבל השירותים לסמן בסמלי המיחזור את 

כלל המוצרים המשווקים על ידו (ועל ידי תאגידים מוחזקים על ידו), לרבות מוצרים מיובאים 

ולרבות מוצרים המיוצרים ו/או נארזים על ידי קבלני משנה, ובלבד שהדבר נעשה בהתאם 

לתנאי רישיון זה. 
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מובהר כי התאגידים המוחזקים על ידי מקבל השירותים יהיו רשאים לעשות שימוש בסמלי 

המחזור בכפוף לכך שמקבל השירותים נוטל על עצמו את האחריות כי השימוש ייעשה בהתאם 

לתנאי רישיון זה ובכפוף להם, וכי הפרה של תנאי הרישיון על ידי מי מהתאגידים המוחזקים 

מהווה הפרה שלו את תנאי הרישיון. 

8. מקבל השירותים לא יהא רשאי לרשום את הרישיון שהוענק לו מתמיר במרשם רשמי כלשהו. 

9. תמיר אינה מתחייבת לנקוט אמצעים כלשהם, משפטיים או אחרים, בגין הפרת סמלי המיחזור 

על ידי צדדים שלישיים ו/או מקבלי השירותים האחרים. תמיר תפעל בעניין זה על פי שיקול 

דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ושיקוליה. מובהר בזאת כי מקבל השירותים אינו מוסמך 

לנקוט באמצעים כלשהם בגין הפרת סמלי המיחזור. 

10. על מקבל השירותים ליידע באופן מידי את תמיר על כל הפרה לכאורה של סמלי המיחזור 

שנודעה לו. הפרה של סעיף זה לא תהווה עילה לשלילת הרישיון. 

11. במקרה שבו הפר מקבל השירותים הוראה במדריך הטכני (כהגדרתו להלן) ו/או את תנאי 

שימוש אלה, תשלח תמיר למקבל השירותים הודעה כתובה ותאפשר לו לתקן את ההפרה בתוך 

30 ימים בחלוף תקופה זו ואם לא תיקן מקבל השירותים את ההפרה כאמור, תהיה רשאית 

תמיר להודיע למקבל השירותים על שלילת הרישיון. למקבל השירותים לא תהיה כל טענה ואו 

תביעה נגד תמיר בעניין זה והוא מוותר מראש על טענות בעניין זה. 

12. תמיר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, 

בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "תנאי שימוש חדשים"). בכל מקרה של שינוי כאמור 

תיידע תמיר את מקבל השירותים לפחות 30 יום לפני היכנסו לתוקף של השינוי או השינויים, 

ומקבל השירותים יהיה רשאי להחליט אם להמשיך לפעול על פי תנאי השימוש החדשים או 

לבטל את רישיון זה. אם החליט מקבל השירותים לבטל את הרישיון בעקבות שינוי תנאי 

השימוש – יחולו הוראות סעיף 6 לעיל, דהיינו מקבל השירותים יהיה זכאי להמשיך ולעשות 

שימוש בסמלי המחזור למשך 36 חודשים נוספים מיום כניסת השינוי לתוקף, לרבות על גבי 

אריזות שטרם יוצרו.  

13. הצגת הסימן על גבי האריזות תיעשה בהתאם למפורט במדריך הטכני בנספח א' למסמך זה 

(להלן: "המדריך הטכני"). כמו כן, מעת לעת, תהיה תמיר רשאית לפרסם למקבלי השירותים 

הנחיות ספציפיות לגבי סימון סמלי המיחזור על גבי אריזות, ומקבל השירותים יהיה רשאי 

להחליט אם להמשיך לפעול על פי ההנחיות האמורות או לבטל את רישיון זה. היה ומקבל 

השירותים יחליט לבטל את הרישיון בעקבות ההנחיות כאמור, יחולו הוראות סעיף 6 לעיל, 

דהיינו מקבל השירותים יהיה זכאי להמשיך ולעשות שימוש בסמלי המחזור למשך 36 חודשים 

נוספים מיום כניסת ההנחיות לתוקף, לרבות על גבי אריזות שטרם יוצרו . 

14. מקבל השירותים יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוצאה שתנבע משימוש בסמלי המיחזור 

שלא על פי תנאי שימוש אלו ו/או למפורט במדריך הטכני ו/או הנחיות תמיר בעניין סימון 

סמלי המיחזור. 
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15. תמיר תשפה את מקבל השירותים בגין כל חיוב כספי שיוטל עליו כתוצאה מתביעה של צד 

שלישי בקשר עם השימוש בסמלי המיחזור על גבי אריזותיו, בהיקף שנקבע בפסק דין סופי 

שלא עוכב ביצועו נגד מקבל השירותים. שיפוי כאמור יינתן בכפוף לתנאים הבאים: 

15.1. מקבל השירותים פעל בהתאם להוראות תנאי השימוש והמדריך הטכני; 

15.2. מקבל השירותים מסר לתמיר הודעה בכתב על כל תביעה, כל איום בתביעה ו/או 

דרישה בעניינים הקשורים בסמלי המחזור  (להלן: "ההליך"), וזאת תוך זמן סביר 

מרגע שייוודע למקבל השירותים לראשונה על כך. כמו כן, מקבל השירותים יעביר 

לתמיר, תוך זמן סביר, העתק של כל מסמך שיימסר לו בקשר לאותו הליך; 

15.3. מקבל השירותים ישתף פעולה עם תמיר באופן מלא בהתגוננות מפני ההליך; 

15.4. תמיר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, ליטול על עצמה את ההגנה מפני ההליך 

ולמסור את ההגנה לטיפולו של עורך דין שזהותו תקבע על ידה, לפי שיקול דעתה 

הבלעדי. תמיר תישא בתשלומים הכרוכים בכך, אך לא תחוב כלפי מקבל השירותים 

בכל הוצאות משפטיות, לרבות שכר טרחת עורך דין. ככל שתמיר לא תהיה מעוניינת 

לנהל את ההגנה, תחוב תמיר, במסגרת השיפוי, גם בהוצאות משפטיות סבירות 

שיוציא מקבל השירותים לטיפול בהליך; 

15.5. מקבל השירותים לא יסכים לכל הסדר פשרה ו/או הסדר ו/או הסכמה להעביר את 

ההליך לבוררות ו/או לגישור ו/או כל הליך דומה במהותו המחייב את תמיר, אלא 

אם קיבל על כך את הסכמת תמיר, בכתב ומראש. 

16. מקבל השירותים המעוניין לסמן את אריזותיו בסמלי המיחזור יחתום בשולי מסמך זה 

ויעבירו לידי תמיר, כשהוא חתום באופן מלא על ידי מורשי החתימה במקבל השירותים. 

17. מקבל השירותים אינו רשאי לסמן את אריזותיו בסמלי המיחזור לפני העברת המסמך כשהוא 

חתום. 

18. מקבל השירותים לא יערוך כל שינוי במסמך זה ובתנאים הקבועים בו. מסמך חתום שנשלח 

לתמיר, שנעשה בו שינוי כלשהו, בין אם בכתב יד ו/או בכלל, לא יקנה למקבל השירותים את 

הרישיון. 

19. חתימת מקבל השירותים בשולי מסמך זה מהווה את הסכמתו המוחלטת לתנאי השימוש 

והמדריך הטכני. 

 

חותמת חברה  חתימה   תאריך  
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חותמת תמיר  חתימה   תאריך  
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