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 פרטי בית עסק

 שם:
 

 

 עוסק מורשה: מספר חברה /
 

 

 כתובת:
 

 

 שם איש קשר:
 

 

 טלפון נייח:
 

 

 טלפון נייד:
 

 

  פקס:

  דוא"ל:

 

 

 תיאור קצר של הפעילות של בית העסק:

 

 

 

 

 פרטי פסולת אריזות בבית העסק:

 סוגי פסולת האריזות שנאספים מבית העסק )מחק את המיותר(:   

 קרטון / פלסטיק / מתכת / עץ / זכוכית

 מכלי אצירה בבית עסק )מחק את המיותר(:

 מכבש / אחר: ____ / דחסןכלוב / קרטונית / /  מכולה

 

 

 פרטי קבלן איסוף:

 שם קבלן איסוף:

 תאריך:

 חתימה:

 

 

 

 

 



 התקשרות הסכם

 ________ בשנת_ ___ בחודש __ ביום_ ___________ב ונחתם שנערך

 בין

 ______________ מ"ע/פ"ח _____________

 _________________,  __________שכתובתו

   __________ :פקס ;_____________ :טלפון     

 "(העסק בית: "להלן)

 אחד מצד

 

 לבין

 514612811 פ"ח (חל״צ) בע״מ בישראל יצרנים מיחזור תאגיד -. ר.י.מ.ת

  תקווה-פתח, ג' 21יגיע כפיים  שכתובתו

 "(תמיר: "להלן) 03-7765006 :פקס; 03-7790100 :טלפון

 שני מצד

 

 בחצרי בית העסק  הפרדה הסדרי שוםיי .1

: [המיותר את מחק] הבאים אריזות פסולת מסוגי יותר או לאחד הפרדה הסדרי בחצריו יישם העסק בית .1.1

באמצעות כלי אצירה ייעודיים לכל אחד מסוגי פסולת האריזות  ועץ , זכוכיתמתכת, פלסטיק, וקרטון נייר

מסוגים  מעורבת פסולת אריזותל בית העסק יהיה רשאי ליישם בחצריו הסדר הפרדהלחילופין,  .הנ"ל

  .מיכל אצירה אחדאמצעות שונים ב

 מורשים איסוף קבלני עם התקשרות .2

 וכן לשם ביצוע הפינוי של פסולת האריזות מבית העסק, ,לעיל 1.1ף בסעי כאמור התחייבויותיו ביצוע לשם .2.1

שקיבלו רישיון מתמיר )להלן:  האיסוף מקבלני יותר או אחד עם בהסכם להתקשר העסק בית מתחייב

 של בחירתו פי על(, מורשים״ איסוף ״קבלני: להלן) תמיר של האינטרנט באתר ושיפורט כפי"(, הרישיון"

  (.״מורשה איסוף קבלן עם הסכם״: להלן) העסק בית

 כאמור התחייבויותיו את לבצע היכולת את יש העסק לבית בו מקום בכל, 2.1 סעיף תחילתב האמור אף על .2.2

הנאספת בחצריו, כולה או  האריזות פסולתל ביחס וזאת, )ללא צורך בקבלן איסוף( עצמוב לעיל 1.1 בסעיף

, ובלבד שיעביר לתמיר דיווחים בפורמט כפי בעצמו התחייבויותיו את לבצע, העסק בית רשאי, חלקה,

   .לתמירשיוסכם בין בית העסק 

 ההסכם תקופת אורך לכל בתוקף עומד המורשה האיסוף קבלן של הרישיון כי לוודא העסק בית באחריות .2.3

 .המורשה האיסוף לקבלן העסק בית שבין

 מסחריים תנאים .3

 יוסכמו, לעיל 2.1 בסעיף כאמור המורשה האיסוף לקבלן העסק בית בין להתקשרות המסחריים התנאים .3.1

 על שהיא חובה כל יטילו לא כאמור המסחריים התנאים כי מובהר. המורשה האיסוף וקבלן העסק בית בין

 שהוא סוג מכל תשלום מתמיר לקבל זכאי יהיה לא העסק ביתלהלן,  3.2ולמעט המפורט בסעיף  ,תמיר



, העסק בית בחצרי שתצטבר ייעודיים מזרמים האריזות פסולת של והפינוי האיסוף, ההפרדה עם בקשר

 .שישלם ככל, האיסוף לקבלן העסק בית שישלם התמורה בגין פיצוי, למעט מבלי אך לרבות

 

 

 במסגרתו הפרדה הסדר בחצריו יישם אשר עסק לבית תשלם תמיר, פלסטיק אריזות לפסולת הנוגע בכל .3.2

מפורט באתר האינטרנט של ל בהתאם כספי תגמול, בלבד פלסטיק אריזות לפסולת ייעודי אצירה כלי יוצב

 שינפיק כדין חשבונית כנגד יבוצע כאמור תגמולה תשלום"(. תגמולה: "להלן)תמיר וכפי שיתעדכן מעת לעת 

 לשלם מחויבת תהייה לא תמיר כי מובהר. יום ממועד דרישת התשלום 45 של בתנאים לתמיר העסק בית

 ואשר האריזות חוק פי על מוכר גוף עם התקשרל מחויב אשר יבואן או יצרן שהינו עסק לבית תגמולה את

 . זו חובתו את קיים לא

 האריזות בפסולת טיפול  .4

 שלא וכן, בחציריו שתיאסף האריזות פסולת את אחר ידי על או/ו בעצמו לייצא שלא מתחייב העסק בית .4.1

 .תמיר של ובכתב מראש אישור ללא ריויבחצ שתיאסף האריזות בפסולת טיפול כל לבצע

  ההסכם סיום .5

 בשל תרופות) החוזים חוק הוראות יחולו זה הסכם הפרות על, זה בהסכם ספציפיות מהוראות לגרוע מבלי .5.1

 .1970-תשל״א( חוזה הפרת

 :הבאים מהמקרים אחד אירעו כן אם אלא, להלן כמפורט בוטל שלא זמן כל בתוקפו יעמוד זה הסכם .5.2

 .מוכר כגוף מתמיר ההכרה נשללה .5.2.1

 .נכסים כינוס או פירוק להליכי נכנסו העסק בית או תמיר .5.2.2

 בכל צורך וללא כאמור האירוע התרחשות עם מידי באופן לסיומו זה הסכם יבוא הנ״ל מהמקרים אחד בכל

 .ההסכם סיום על הודעה

 כך על הודעה מתן תוך שיחפוץ עת בכל ההתקשרות את להפסיק, הבלעדי דעתו שיקול פי על, רשאי צד כל .5.3

 .ובכתב מראש יום 60 למשנהו

 הסכםל הקשור עניין בכל לדון ייחודית סמכות. פיהם על יפורש והוא ישראל מדינת דיני חלים זה הסכם על .5.4

 .אביב-בתל היושב המהותית הסמכות בעל המשפט לבית תהיה, זה

 

 :החתום על באו ולראיה

 
 
 
 

     ____________________                      __________________ 
 תמיר                                                              העסק בית                               

 

__________________:באמצעות         _________                   : ___________באמצעות  

 


