הסכם
שנערך ונחתם ביום ___ לחודש _______ לשנת __________
בין:

ת.מ.י.ר – .תאגיד מיחזור יצרנים בישראל בע"מ (חל"צ)
מס' חברה 51-4612811
מרחוב יגיע כפיים 21ג' ,פתח תקווה
(להלן" :תמיר" או "החברה" או "הגוף המוכר")

לבין:

_____________________
מס' חברה __________________
מרחוב _________________________
(להלן" :מקבל השירותים")

הואיל

והגוף המוכר הינו חברה לתועלת הציבור אשר הוקמה בהתאם לחוק (כהגדרתו
להלן);

והואיל

והחברה הוכרה על-ידי המנהל כגוף מוכר על פי החוק;

והואיל

ועל-פי ה חוק מוטלת חובה על כל יצרן ויבואן (כהגדרתם להלן) ובכלל זה על מקבל
השירותים להתקשר עם גוף מוכר לשם טיפול באריזותיו ,ובחוק נקבעו סנקציות על
יצרן או יבואן בשל אי עמידה בחובות הקבועות בו;

והואיל

ומקבל השירותים מצהיר כי קרא והבין את הוראות החוק הרלוונטיות והחובות
הנובעות מהן ,כמפורט בנספח המקדמי להסכם זה;

והואיל

וברצון הצדדים להגדיר ולקבוע את מערכת היחסים המשפטית ביניהם ,הכל
כמפורט בהסכם זה להלן.

מצד אחד;

מצד שני;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

הגדרות
בהסכם זה ,יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם .בכל מקרה בו קיימת סתירה בין
האמור בסעיף זה לבין ההגדרות בחוק ,יגברו ההגדרות שבחוק.
"אריזה"

חפץ וכל חומר שהוא ,המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי
קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר,
להצגתו או להגנה עליו ,ושמתקיימים לגביו תנאים אלה:
 . 1הוא אינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני
לצורך השימוש במוצר;
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 .2הוא אחד מאלה:
א .אריזת מכירה  -אריזה שנועדה לצורכי מכירה
למשתמש סופי או לצרכן ,בנקודת מכירה;
ב .אריזת קבוצתית  -אריזה שנועדה לרכז בנקודת
מכירה כמה מוצרים למכירה ,אשר אפשר להפרידה
מן המוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של כל מוצר או
על אריזת המכירה שלו ,בין שהמוצרים נמכרים
בנקו דת המכירה למשתמש סופי או לצרכן יחד עם
האריזה הקבוצתית ובין שהיא משמשת לחידוש מלאי
המוצרים בנקודת המכירה;
ג .אריזת הובלה  -אריזה שנועדה לאפשר נשיאה או
הובלה של כמה מוצרים למכירה או של אריזות
קבוצתיות ,כחלופה לטיפול ידני בהם ולשם מניעת
גרימת נזק כתוצאה מהובלתם ,והכל למעט מכולות
המיועדות להובלה ביבשה ,באוויר או בים;
"אריזה חד פעמית"

אריזה שאיננה אריזה רב-פעמית;

"אריזה רב פעמית"

אריזה שנועדה לשימוש חוזר בידי יצרן או יבואן;

"אריזת שירות"

אריזה המיועדת למכירה או לשיווק בישראל ,שהשימוש בה
לאריזת המוצר מתבצע שלא בעת הייצור;

"גוף מוכר"

חברה שהמנהל הכיר בה לפי הוראות סעיף  12לחוק;

"דו"ח חצי שנתי"

כהגדרת מונח זה בסעיף (7א) לחוק;

"דו"ח שנתי"

כהגדרת מונח זה בסעיף (7א) לחוק;

"דו"ח שנתי אחרון"

הדו"ח השנתי האחרון בזמן שהוגש למנהל טרם מתן ההודעה
בדבר הטלת הקנס או העיצום הכספי.

"דמי טיפול"

כהגדרת מונח זה בסעיף  6.1.1להלן;

"הדירקטוריון"

דירקטוריון הגוף המוכר אשר נבחר או מונה כדין ובהתאם
להוראות תקנון הגוף המוכר;

"החוק"

חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א ,2011-כפי שיהיה
בתוקף מעת לעת;

"השבה"

הפקת אנרגיה מפסולת אריזות או תהליך עיבוד של פסולת
אריזות לחומר המשמש להפקת אנרגיה;

"השבה מוכרת"
ה שבה במפעל השבה המורשה על פי כל דין;
"השירותים"

קיום החובות שהוטלו בחוק או מכוחו על היצרנים או
היבואנים שיתקשרו עם הגוף המוכר בהסכם זה;
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.2

"יבואן"

יבואן של אריזות שירות ויבואן מוצרים ארוזים;

"יבואן של אריזות
שירות"

מי שמייבא אריזות שירות;

"יבואן של מוצרים
ארוזים"

מי שמייבא מוצרים ארוזים;

"יצרן"

יצרן אריזות שירות ויצרן מוצרים ארוזים;

"יצרן של אריזות
שירות"

מי שמייצר אריזות שירות;

"יצרן של מוצרים
ארוזים"

מי שמיי צר ,בעצמו או באמצעות אחר ,מוצרים ארוזים;

"מוצר ארוז"

מוצר ארוז באריזה שאינה אריזת שירות ,המיועד למכירה,
לשיווק או לייצור מוצר אחר בישראל ;

"מחזור"

תהליך עיבוד של פסולת אריזות למוצרים ,לחומרים או
לחומרי גלם ,למטרה שלשמה יועדה האריזה בראשונה או
למ טרה אחרת ,לרבות מיחזור חומר אורגני ולמעט השבה;

"מחזור מוכר"

מיחזור במפעל מיחזור המורשה לכך על פי כל דין;

"מידע סודי"

כהגדרת מונח זה בסעיף  8להלן;

"מכירה"

לרבות העברה למשתמש סופי ,בתמורה או שלא בתמורה;

"מנהל"

מי שמונה כאחראי על תחום האריזות במשרד ,לפי סעיף 47
לחוק;

"פסולת אריזות"

אריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה יועדה בראשונה,
ולעניין אריזות רב -פעמיות ,לאחר תום השימוש החוזר בהן;

"שימוש חוזר"

שימוש נוסף באריזה למטרה שלשמה יועדה בראשונה;

"תקופת ההסכם"

כהגדרת מונח זה בסעיף  9.1להלן.

מבוא ,נספחים ופרשנות
.2.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מימנו.

.2.2

למושגים ולמונחים אשר בהם יעשה שימוש בהסכם זה ,ואשר לא הוגדרו
מפורשות בהסכם זה ,תינתן המשמעות הניתנת להם בחוק.
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.3

מטרה
מטרתו של הסכם זה הינה קיום הוראות החוק לרבות הוראות סעיפים  9ו 15-לחוק החלות
על מקבל השירותים ועל הגוף המוכר בכל הנוגע לפסולת אריזות.

.4

התחייבות הגוף המוכר
הגוף המוכר מתחייב בזאת להעניק את השירותים ולמלא אחר כל החובות שהוטלו עליו
בחוק או מכוחו ,וכל זאת לשם עמידה ביעדי המיחזור הקבועים בחוק ,וזאת עבור כלל
מקבלי השירותים שהתקשרו עימו בהסכם שירותים ,ובכלל זה עבור מקבל השירותים וכלל
פסולת האריזות שלו.
בהתאם לחובתו על פי סעיף (16ב) לחוק ,הגוף המוכר ידווח ,פעמיים בשנה לפחות,
במתכונת שיורה עליה המנהל ,לכל מקבל שירותים שעמו התקשר ,על הפעולות שביצע לשם
קיום חובותיהם ,ובכלל זה על שיעור המחזור של פסולת אריזות שביצע במהלך תקופת
הדיווח ,מתוך יעדי המחזור לפי סעיף  6לחוק.

.5

הצהרות ו התחייבויות מקבל השירותים
מקבל השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כלפי הגוף המוכר כדלהלן:

.6

.5.1

כי ,נכון למועד חתימת הסכם זה ,הוא מייצר ו/או מייבא אריזות מן הסוג
והמשקל כמפורט בנספח א' המצ"ב להסכם זה.

.5.2

כי היה והגוף המוכר יקבל רישיון להרשאת השימוש בסימן מסחר כלשהוא (להלן
בסעיף זה" :הרישיון ") ,ומקבל השירותים יחליט לסמן את אריזותיו בסימן
מסחר זה ,ינהג מקבל השירותים בהתאם לתנאי הרישיון והנחיות תמיר בעניין.

.5.3

כי יעביר לגוף המוכר את כל הפרטים והנתונים הנדרשים בדו"ח החצי שנתי לא
יאוחר מ 30 -ימים טרם המועד שבו נדרש הגוף המוכר על פי החוק להעביר
למנהל את הדו"ח החצי שנתי ,ו כן יעביר לגוף המוכר את כל הפרטים והנתונים
הנדרשים בדו"ח השנתי ,וזאת לא יאוחר מ 60 -ימים טרם המועד שבו נדרש הגוף
המוכר על פי החוק להעביר למנהל את הדו"ח השנתי .הדיווחים כאמור ,הן החצי
שנתי והן השנתי ,יוגשו בהתאם למתכונת הדיווח שקבע המנהל ,כפי שתתעדכן
מעת לעת.

.5.4

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף  ,5.3בהתאם לחובתו לפי סעיף (9ג) לחוק ,ינהל
מקבל השירותים רישום מלא ומפורט של המידע האמור בסעיף (7א)( )1לחוק
ויעבירו לגוף המוכר על פי דרישתו ,במתכונת ובמועדים שייקבעו על ידי הגוף
המוכר ,וזאת בשים לב ,בין היתר ,לדרישות המנהל כלפי הגוף המוכר.

תשלומים לגוף המוכר
בהתאם להוראות סעיף (9ב) לחוק ,מקבל השירותים יהיה אחראי למימון כל העלויות של
הגוף המוכר בתנאים שוויוניים ,ובהתחשב ,בין היתר ,בחלקו מתוך משקל ,סוג החומר
ואפשרות המיחזור של האריזות שיוצרו או שיובאו בידי כלל היצרנים והיבואנים אשר
התקשרו בהסכם עם הגוף המוכר .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מתחייב מקבל השירותים
לשאת בתשלומי דמי טיפול ,קנסות ועיצומים כספיים ותשלומים אחרים כמפורט בהסכם
זה להלן .מוסכם ,כי הפרת הוראות סעיף  6זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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.6.1

דמי טיפול
.6.1.1

מקבל השירותים ישלם לגוף המוכר דמי טיפול לכל טון אריזות של
המוצרים הארוזים ואריזות השירות של המוצרים שמכר או ייבא
מקבל השירותים ,ואשר לגביהם חלות חובות מיחזור על פי החוק,
בהתאם לסוג החומר ממנו עשויות האריזות כאמור ,כמפורט בטבלת
"דמי הטיפול לפי סוגי חומרים" המצורפת כנספח ג' להסכם זה
(להלן" :דמי הטיפול") .דמי הטיפול ישולמו בתוספת מע"מ כדין.

.6.1.2

גביית דמי הטיפול תהיה במועדים ובאופן כמפורט להלן :
 6.1.2.1ב –  31בינואר כל שנה בגין אריזות של המוצרים
הארוזים ואריזות השירות של המוצרים ,הצפויים
להימכר על ידי מקבל השירותים ברבעון הקלנדרי
המתחיל ב –  1באפריל ומסתיים ב –  30ביוני
באותה השנה ,וזאת בהתבסס על הדוחות החצי
שנתיים והשנתיים שהוגשו על ידי מקבל
השירותים.
 6.1.2.2ב 30-באפריל בכל שנה ,בגין אריזות של המוצרים
הארוזים ואריזות השירות של המוצרים,
הצפויים להימכר על ידי מקבל השירותים ברבעון
הקלנדרי המתחיל ב 1-ביולי ומסתיים ב30-
בספטמבר באותה השנה ,וזאת בהתבסס על
הדוחות החצי שנתיים והשנתיים שהוגשו על ידי
מקבל השירותים;
 6.1.2.3ב 31-ליולי בכל שנה ,בגין אריזות של המוצרים
הארוזים ואריזות השירות של המוצרים ,הצפויים
להימכר על ידי מקבל השירותים ברבעון הקלנדרי
המתחיל ב –  1באוקטובר ומסתיים ב – 31
בדצמבר באותה השנה ,וזאת בהתבסס על הדוחות
החצי שנתיים והשנתיים שהוגשו על ידי מקבל
השירותים;
 6.1.2.4ב –  31לאוקטובר בכל שנה ,בגין אריזות של
המוצרים הארוזים ואריזות השירות של
המוצרים ,הצפויים להימכר על ידי מקבל
השירותים ברבעון הקלנדרי המתחיל ב –  1בינואר
ומסתיים ב –  31במרץ של השנה העוקבת ,וזאת
בהתבסס על הדוחות החצי שנתיים והשנתיים
שהוגשו על ידי מקבל השירותים;
עם הגשת הדו"ח השנתי על ידי מקבל השירותים כשהוא
מבוקר ע"י רואה חשבון ,תשווה תמיר בין דמי הטיפול
ששילם מקבל השירותים בפועל עבור השנה הקלנדרית
לגביה הוגש הדוח השנתי ,לבין דמי הטיפול אותם היה
צריך מקבל השירותים לשלם על פי כמות המוצרים
הארוזים ואריזות השירות שנמכרו בפועל על ידי מקבל
השירותים במהלך השנה הקלנדרית לגביה הוגש הדוח
השנתי (להלן" :ההתחשבנות").
היה ובעקבות ההתחשבנות יימצא כי מקבל השירותים
שילם דמי טיפול עודפים על דמי הטיפול אותם היה צריך
לשלם בפועל ,יקוזז הסכום העודף בתוספת הפרשי הצמדה
למדד המחירים לצרכן (מדד ידוע) ממועד התשלום בפועל

-5-

של הסכום העודף ,מסכום דמי הטיפול שישלם מקבל
השירותים ,וזאת במועד תשלום דמי הטיפול שיבוא לאחר
הגשת הדוח השנתי .במקרה בו יימצא כי מקבל השירותים
שילם דמי טיפול נמוכים מהסכום אותו היה צריך לשלם,
ישלם מקבל השירותים לתמיר את הסכום החסר ,בתוספת
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד ידוע) ממועד
התשלום בפועל של דמי הטיפול אשר שולמו בחסר כאמור,
וזאת בתוך  30ימים מיום דרישת תשלום שתישלח על ידי
תמיר למקבל השירותים.
הוראות סעיף זה בכל הנוגע להתחשבנות ,יחולו גם במקרה
של ביטול הסכם זה כאמור בסעיף  9.1להלן.
.6.1.3

מקבל השירותים ישלם לחברה את דמי הטיפול תוך  30ימים ממועד
דרישת התשלום על ידי החברה.

.6.1.4

היה והגוף המוכר יחליט על גבית דמי טיפול במועדים שונים מאלה
המפורטים בסעיף  6.1.2זה ,יודיע הגוף המוכר למקבלי השירותים
בדבר החלטתו כאמור ,וזאת  60יום לפני מועד הגביה השונה.

.6.1.5

על אף האמור בסעיף  6.1.2לעיל ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.4
להלן ,מובהר כי ככל שייחתם הסכם זה עם מקבל השירותים ,לאחר
חלוף אחד או יותר ממועדי התשלום המפורטים לעיל ,ואשר חלו
באותה שנה בה נחתם ההסכם (להלן בסעיף זה" :התשלומים שעבר
זמן חיובם") ,יותאמו מועד י התשלום הקבועים בסעיף  6.1.2לעיל,
ומקבל השירותים ישלם לתמיר את מלוא התשלומים שעבר זמן חיובם
וזאת לא יאוחר מ 30 -יום ממועד דרישת התשלום על ידי תמיר.
העברת התשלומים שעבר זמן חיובם במלואם כאמור ,מהווה תנאי
עיקרי ,יסודי וכן תנאי מפסיק להסכם זה.

.6.1.6

היה והגוף המוכר ימצא כי קיימים אי דיוקים ו/או חוסרים בדיווחים
של מקבל השירותים ,יעביר מקבל השירותים לגוף המוכר ,על פי
דרישתו ,ולא יאוחר מארבעה עשר יום מיום הדרישה כאמור ,דיווח
מעודכן כפי שיפורט בדרישת הגוף המוכר.

.6.1.7

ידוע למקבל השירותים ,כי שיעורי דמי הטיפול המפורטים בנספח ג'
להסכם זה ,וכן שיעור דמי הטיפול לכל שנה קלנדרית בשנים שקדמו
לשנה בה נחתם הסכם זה  ,נקבעו בהתבסס על חוות דעת של מומחה
מקצועי ,ונקבעו בין היתר ,בהתחשב בסוגי החומרים ,אפשרות
מיחזורם ,נפחם ומשקלם וכן כל שיקול אחר שהובא בחשבון כרלוונטי
על -ידי המומחה ,אשר חוות דעתו אושרה על-ידי הדירקטוריון .הגוף
המוכר יפיץ לקראת כל תחילת שנה קלנדרית ,את טבלת דמי הטיפול,
וטבלה זו תחליף את הטבלה המופיעה בנספח ג' להסכם זה ותהפוך
להיות טבלת דמי הטיפול המחייבת לעניין הסכם זה .בנוסף ,הגוף
המוכר יהיה רשאי לעדכן בהודעה בת  30יום מראש את הסכומים
המפורטים בנספח ג' להסכם זה ,וזאת ככל שיקבל חוות דעת נוספת,
אשר מצדיקה עדכון כאמור או בכל נסיבות סבירות אחרות אשר יש
בהן לפי שיקול דעתו בכדי להוות הצדקה לעדכון דמי הטיפול ,והכול
בכפוף להוראות כל דין.

.6.1.8

בכל מקרה בו תמיר תעדכן את דמי הטיפול במהלך השנה בהתקיים
נסיבות סבירות כאמור בסיפא של סעיף  6.1.7לעיל ,תמיר תודיע
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למקבל השירותים על הודעתה למנהל על כוונתה לדון בשינוי דמי
הטיפול בדירקטוריון תמיר.
.6.2

קנסות ועיצומים כספיים
.6.2.1

מקבל השירותים יעביר לגוף המוכר תשלומים מייד עם דרישתו
הראשונה ,ובכל מקרה לא יאוחר מ 30-ימים ממועד דרישת הגוף
המוכר ,לפי חלקו (כמפורט בסעיף  6.2.2להלן) ,בגין כל קנס או עיצום
כספי ,אשר הוטל על הגוף המוכר בשל אי-עמידה ביעדי המיחזור לפי
הוראות סעיף  6לחוק ו/או בשל מעשה או מחדל אחר של הגוף המוכר,
המהווה הפרת חובה שהוטלה על הגוף המוכר בדין ו/או בהסכם ו/או
מכוח דין או הסכם ,ואשר לא ניתן ליחסה למעשה או מחדל של מקבל
שירותים ספציפי.

.6.2.2

חלקו של מקבל השירותים בסך התשלומים לפי סעיף  6.2ייקבע
בהתבסס בין היתר על השפעת מעשה ו/או מחדל של מקבל השירותים
על הקנסות ,העיצומים הכספיים וגובהם ,על השפעת כל סוג חומר על
הקנסות ,העיצומים הכספיים וגובה ם ,ובהתבסס על כל שיקול רלוונטי
אחר.
ככל שהקנס או העיצום הכספי הוטל בגין הפרה נמשכת של הגוף
המוכר ,מקבל השירותים יעביר לגוף המוכר את חלקו בקנס או
בעיצום הכספי כמפורט לעיל ,אך-ורק בגין התקופה בה קיבל שירותים
מהגוף המוכר במהלך תקופת ההפרה הנמשכת.
הגוף המוכר רשאי לדרוש ממקבל השירותים ,ומקבל השירותים חייב
לספק לגוף המוכר ,את כל הפרטים והנתונים המנויים בדו"ח השנתי
האחרון ,וזאת ככל שהגוף המוכר ידרוש זאת על מנת לחשב את סכום
התשלום הנדרש ממקבל השירותים .יובהר ,כי האמור לעיל יחול גם
אם ו כאשר מקבל השירותים חדל מ לקבל שירותים מהגוף המוכר.

.6.3

תשלומים בהתאם להחלטת הדירקטוריון
בכפוף לסעיף (9ב) לחוק ,מקבל השירותים יעביר לגוף המוכר תשלומים נוספים
על אלו המפורטים בסעיף  6.1ו 6.2-לעיל ,לשם מימון הוצאותיו הקבועות
והוצאות אחרות הכרוכות בפעילותו של הגוף המוכר ,וזאת בהתאם להחלטות
הדירקטוריון מעת לעת  ,וזאת בכל מקרה בו לא ניתן לגבות תשלומים אלו
באמצעות עדכון דמי הטיפול ,מכל סיבה שהיא .העברת התשלומים לפי סעיף 6.3
זה תיעשה במועדים ו בהתאם לתנאים שייקבעו על-ידי הדירקטוריון.

.6.4

דמי טיפול

רטרואקטיביים1

.6.4.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף על התחייבויות מקבל
השירותים לתשלום דמי הטיפול ,מקבל השירות מתחייב בזאת כי בתוך
 30יום ממועד דרישתה של תמיר ,לכל המאוחר ,ישלם לתמיר דמי
טיפול (להלן" :דמי הטיפול הרטרואקטיביים") בעבור התקופה שבין ה-
 1.1.2012לבין ה -הראשון לחודש ינואר בשנה בה ייחתם הסכם זה
(להלן" :התקופה הקודמת").

 1מובהר שהסעיף לא יחול ביחס ליצרנים ויבואנים שהיו קשורים בשנים קודמות בהסכם עם גוף מוכר
אחר ,והללו לא יחויבו בדמי טיפול רטרואקטיביים ביחס לתקופה כאמור.
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.6.4.2

.6.4.3

מקבל השירותים יעביר לתמיר דיווח מלא בגין אריזות של המוצרים
הארוזים ואריזות השירות של המוצרים שמכר ו/או ייבא בשנה
הקלנדרית שקדמה לשנה בה ייחתם הסכם זה ,וזאת בפורמט הדיווח
של הדו"ח השנתי ומבוקר על ידי רואה חשבון .מועד הגשת דיווח זה
יהיה כדלקמן:
.6.4.2.1

היה והסכם זה ייחתם עד ליום  28בפברואר :הדיווח יועבר
עד ליום  30באפריל.

.6.4.2.2

היה והסכם זה ייחתם לאחר  28בפברואר :הדיווח יועבר
בתוך  60יום ממועד חתימת הסכם זה.

חישוב דמי הטיפול הרטרואקטיביים ייעשה באופן הבא:
.6.4.3.1

.7

הסכום הכולל של דמי הטיפול הרטרואקטיביים עבור כל
שנה מהתקופה הקודמת ,ייקבע על-ידי תמיר בהתאם
לדיווח כאמור בסעיף  6.4.2לעיל ,ולפי שיעור דמי הטיפול
הרלוונטיים שנקבעו על ידי תמיר לכל אחת מהשנים
בתקופה הקודמת .למען הסר ספק מובהר כי חישוב דמי
הטיפול הרטרואקטיביים כאמור ,ייעשה כך שמקבל
השירותים לא ישלם עבור שנה או חלק ממנה בה הוכיח
להנחת דעתה של תמיר כי לא היה כלל פעיל עיסקית או
שלא חלו עליו חובות יצרנים ויבואנים בהתאם לסעיף 10
לחוק או שקיבל פטור על פי סעיף (9ה) לחוק .עוד מובהר
כי מקבל השירותים רשאי להגיש דיווח שנתי מבוקר על
ידי רואה חשבון ,ביחס לכל אחת מהשנים בתקופה
הקודמת ,ובמקרה כזה ייערך החישוב כאמור על פי הדיווח
השנתי שיוגש ביחס לכל שנה רלוונטית.

.6.4.4

תשלום דמי הטיפול הרטרואקטיביים במלואם ובמועדם מהווים תנאי
עיקרי ,יסודי וכן תנאי מפסיק להסכם זה.

.6.4.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  6.4זה ,מוסכם בזאת כי מקום בו
הוטל על מקבל השירותים עיצום כספי חלוט בגין אי עמידה ביעדי
המיחזור כאמור בסעיף (34ד) או (34ה) לחוק האריזות ,בין אם הוטל
העיצום הכספי כאמור בטרם נחתם הסכם זה ובין אם הוטל במהלך
תקופת הסכם זה ,תמיר תשיב למקבל השירותים או לא תגבה ממנו ,את
דמי הטיפול הרטרואקטיביים החלים על מקבל השירותים ביחס לשנה
בגינה הוטל על מקבל השירותים העיצום הכספי כאמור .תנאי להשבת
או אי גביית דמי הטיפול הרטרואקטיביים כאמור בריש ס"ק זה ,הינו
כי מקבל השירותים יעביר לתמיר אסמכתאות להנחת דעתה של תמיר
בכל הנוגע להטלת העיצום הכספי החלוט כאמור.

שיפוי
מקבל השירותים ישפה את הגוף המוכר מיד עם דרישתו הראשונה  ,ובכל מקרה לא יאוחר
מ 30-ימים ממועד דרישת הגוף המוכר ,בגין כל נזק ישיר אשר נגרם לגוף המוכר ,ולרבות
בגין כל קנס או עיצום כספי אשר הוטל עליו ,עקב כל מעשה או מחדל של מקבל השירותים,
ובכלל זאת בגין העברת דיווחים לא נכונים או לא מדויקים לגוף המוכר או היעדר רישום
בקש ר עם הנתונים אותם נדרש מקבל השירותים לספקם ו/או לנהל את רישומם מכוח
החוק .בכלל זאת ,ישפה מקבל השירות ים את הגוף המוכר בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או
הליך אחר שיוגש נגד הגוף המוכר בשל כל מעשה או מחדל של מקבל השירותים ,והכול
בכפוף לכך שהגוף המוכר ימסור למקבל השירותים הודעה על כל דרישה ו/או תביעה כאמור
לעיל ,בתוך זמן סביר לאחר קבלתה ,ויאפשר למקבל השירותים להתגונן כנגדה ,ובלבד שאין
בכך כדי לפגוע בחובות הסודיות המוטלות על הגוף המוכר על פי הוראות כל דין ו/או
הוראות אחרות החלות על הגוף המוכר.
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.8

.9

.10

סודיות
.8.1

כל אחד מהצדדים מתחייב בזאת כלפי משנהו לשמור על סודיות מוחלטת ולא
לעשות כל שימוש בין בעצמו ובין באמצעות אחרים (למעט ככל אשר יידרש לשם
קיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה) ,ביחס לכל מידע סודי מעצם טבעו או מהותו
("מידע סודי") ,אליו נחשף ו/או ייחשף הוא ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי
מיועציו ו/או קבלן משנה ו/או מי מטעמו ,במסגרת ובקשר עם השירותים ,לרבות
אך לא רק ,מסמכים ,נתונים כספיים ,מקצועיים ,טכניים ועסקיים ,רשימת
מוצרים ו/או ספקים ו/או כל מידע סודי אחר .על אף האמור לעיל ,מובהר כי מידע
סודי אינו כולל מידע שהפך לנחלת הכלל .סעיף זה ימשיך להיות בתוקף גם לאחר
סיום תקופת ההסכם.

.8.2

מקבל השירותים מאשר כי תמיר הביאה לידיעתו את הוראת סעיף  5להחלטת
הממונה על הגבלים עסקיים בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל לתמיר ,מיום
 ,5.1.2015ולפיה מקבלי שירותים לא יעבירו לתמיר ,ותמיר לא תקבל ממקבלי
שירותים ,כל מידע שעניינו עלויות ,רווחיות או תמחור הנוגעים לפעילות מי מהם או
למתחרה של מי מהם (להלן" :הוראת הממונה") .מקבל השירותים מתחייב לפעול
בהתאם להוראת הממונה.

תקופת ההסכם
.9.1

הסכם זה יעמוד בתוקפו החל מיום חתימתו וכל עוד תהייה ההכרה בגוף המוכר
בתוקף ("תקופת ההסכם ") .על אף האמור ,מקבל השירותים יהיה רשאי להביא
הסכם זה לסיומו לפני תום תקופת ההסכם ,בהודעה בכתב שתינתן  120ימים
לפחות לפני מועד סיום ההסכם .בהודעה כאמור יצוין מועד תום ההסכם.

.9.2

אין בסיום הסכם זה כדי לגרוע מחובתו של מקבל השירותים להעביר לגוף המוכר
תשלומים בהתאם להוראות הסכם זה ,שעילתם קמה במהלך תקופת ההסכם ,או
לפני תחילתו כאמור בסעיפים  6.1.5ו/או  6.4לעיל.

הפרת ההסכם
.10.1

בכל מקרה של הפרת הסכם זה על ידי מקבל השירותים ,ימסור הגוף המוכר הודעה
בכתב למקבל השירותים המפר ובה יודיע לו על ההפרה וידרוש את תיקונה בתוך 14
ימים מיום קבלת ההודעה.

.10.2

על אף האמור בסעיפים  9.1ו 10.1 -לעיל ,הגוף המוכר יהיה רשאי להביא את
הסכם זה לסיומו באופן מיידי ,וזאת בכפוף לכך שנתן הודעה בכתב על כך למקבל
השירותים ,בה אפשר לו בתוך שלושים ( )30ימים לתקן את ההפרה ככל שהיא
ניתנת לתיקון ,בכל אחד מהמקרים המנויים להלן ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד לו
זכאי הגוף המוכר על-פי כל דין או ההסכם בגין הפרה כאמור:
.10.2.1

מקבל השירותים הפר את הוראות סעיף  5.3לעיל או את הוראות סעיף
 6.4.2לעיל.

.10.2.2

מקבל השירותים לא העביר לגוף המוכר דמי טיפול ו/או דמי טיפול
רטרואקטיביים בהתאם למפורט בסעיף  6.4לעיל ו/או לא הסדיר
תשלומים אחרים אשר עליו להעביר לגוף המוכר ,לרבות כמפורט
בסעיפים  6ו 7 -לעיל ,במועדים כפי שקבוע בהסכם זה. .
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.10.3

.11

מקבל השירותים יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום באופן מיידי ,במקרה
שהגוף המוכר הפר התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה וההפרה לא תוקנה
בתוך שלושים ימים ( )30ממועד מתן ההודעה על כך לגוף המוכר.

שונות
.11.1

מבוטל.

.11.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות החוק ,תגברנה הוראות
החוק .בכל מקרה בו יתברר כי הוראות הסכם זה מהוות הפרה של הדין החל,
יפעלו הצדדים לשינוי ההסכם בהתאם.

.11.3

מוסכם בזאת ,כי היחסים המוסדרים בהסכם זה ,הינם יחסים שבין מזמין לבין
קבלן עצמאי ,וכי בין הגוף המוכר לבין מקבל השירותים ו/או מי מעובדיהם ו/או
אחרים מטעמם לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד ,יחסי הרשאה ,סוכנות או
שותפות לכל דבר ועניין.

.11.4

זכויותיו והתחייבויותיו של מקבל השירותים על פי הסכם זה אינן ניתנות
להעברה או להסבה על ידי מקבל השירותים ,אלא אם קיבל מקבל השירותים את
הסכמת הגוף המוכר בכתב ומראש  ,ובכפוף להוראות כל דין.

.11.5

כל הנחה ,התנהגות ,דחייה ,מתן ארכה או הימנעות של צד להסכם מפעולה בעניין
מימוש זכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה לא ייחשבו כויתור מצידו ולא
יהוו לו מניעה לתבוע קיום התחייבות כלשהיא של אותו צד או צד אחר על פי
ההסכם ,לא באותו מקרה ולא במקרה אחר.

.11.6

מקבל השירותים יהיה רשאי לאמץ את נספחי התיקונים להסכם עם מקבלי
השירותים שפרסמה תמיר לפני מועד חתימת הסכם זה ,וכן את נספחי התיקונים
שתפרסם תמיר בעתיד.

.11.7

על הסכם זה וכל הקשור בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

.11.8

כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה .כל הודעה שתשלח על ידי צד
למשנהו על פי או בקשר להסכם זה תשלח בדואר רשום או תימסר ביד או תשלח
בפקסימיליה .הודעה שנמסרה ביד תחשב כמי שהגיעה לנמען ביום המסירה
בפועל בתנאי שהינו יום עסקים .הודעה ששוגרה בפקסימיליה תחשב כמי שהגיעה
לנמען ביום השיגור בפועל ,בתנאי שהינו יום עסקים ושבידי המשגר ראיה בדבר
המשלוח .הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כמי שהגיעה לנמען תוך  3ימי
עסקים לאחר יום משלוחה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

מקבל השירותים

הגוף המוכר
ע"י:

ע"י:

______________________

_________________________

______________________

_________________________
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נספח מקדמי
פירוט סעיפי החוק הרלוונטיים אותם נדרש יצרן או יבואן לאשר כי קרא והבין
(א) חובות/הוראות מהותיות :סעיפים (9א)(-ד); (12 ;10א)((16 ;15 ;)5א)(-ב); סעיף ;21
(49א)(-ב); (52ב);
(ב) פירוט סנקציות רלוונטיות לפי החוק:
עונשין :סעיפים (31ב)((31 ,)3ב)((31 ,)4ב)((31 ,)5ב)((31 ,)6ב)((31 ,)8ב)( + )9העונש הקבוע בסעיף
(61א)( )3לחוק העונשין; סעיפים (31ג)((31 ,)1ג)( + )3ציון העונש של מאסר שישה חודשים או
קנס הקבוע בסעיף (61א)( ;)4סעיף  32לעניין אחריות נושא משרה בתאגיד;
עיצום כספי :סעיפים (34א)((34 ,)1א)( ,)2סעיף (34א)( )6לעניין הוראות סעיפים (31ב)(,)3
(31ב)((31 ,)4ב)((31 ,)5ב)((31 ,)6ב)((31 ,)8ב)( + )9ציון גובה העיצום של  ₪ 75,000ליחיד ו-
 ₪ 150,000לתאגיד.
סעיפים (34ד)(34 ,ה)  +גובה עיצום של  ₪ 2,500לכל טון פסולת אריזות שלא לפי היעד [פירוט
סכומי הביניים לשנים ;]2012 ,2011
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נספח א'
פירוט סוג ומשקל האריזות אותן מייבא או מייצר מקבל השירותים
יותאם לכל מקבל שירותים באופן ספציפי
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נספח ב'  -מבוטל
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נספח ג'
טבלת דמי הטיפול לפי סוגי חומרים
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