
 נספח א'

 נספח תיקונים להסכם המקורי

 לפרק "ההגדרות" יתווספו הגדרות כדלקמן: .1

לאחר השימוש בהם אריזות עשויות קרטון רך  –פסולת אריזות קרטון ביתי" " .1.1

 .למטרה שלשמה יועדו בראשונה

הסדר אשר במסגרתו מוצבים  –קרטון ביתי"  אריזותלפסולת  הסדר הפרדה במקור" .1.2

 פסולת לפינוי האחראישל  כלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון ביתי בתחומו

 :תוקן באופן הבארשימת הנספחים בהסכם המקורי ת .2

 אריזות פסולת ופינוי איסוף, להפרדה ביחס וטכניותתפעוליות  דרישות -נספח י"ב  .2.1

את הדרישות  לעת מעת לשנות רשאית תהיה תמירביחס לכל הסדר הפרדה. 

 הדרישות. פסולת לפינוי אחראימראש עם ה בהסכמה בהמפורטות בנספח י"

 יעודייםהמתייחסות להסדרי הפרדה במקור לפסולת אריזות )כתומים( וזרמים 

יצורפו על ידי האחראי לפינוי פסולת למסמכי המכרז ו/או ההליך התחרותי ו/או נוהל 

למתן שירותי הפרדה איסוף  משנה קבלני לבחירת דוי על המפורסמיםהצעות מחיר 

 לגביו להסדר בהתאם"(, המכרזופינוי פסולת אריזות )להלן יקרא כל אחד מהם: "

הפרדה במקור לשני זרמים, נדרש האחראי לפינוי  להסדר הנוגע בכל. המכרז נערך

 .במכרזים זה להסדר הרלוונטיפסולת להטמיע את הוראות נספח י"ב 

 נוהל דגימות פחים כתומים. – 2-ח י"גיתווסף נספ .2.2

תכנית מפורטת להסברה ברשויות המקומיות המיישמות  – 1-יתווסף נספח י"ח .2.3

 הסכם.ההסדרי הפרדה על פי 

 ט"ז. -ו 2-, י"ז1-יבוטלו נספחים י"ד, י"ז .2.4

 יתווספו סעיפים כדלקמן: "התחייבויות האחראי לפינוי פסולת"לפרק  .3

לקבוע וליישם בתחומו את אחד או יותר מהסדרי האחראי לפינוי פסולת מתחייב  .3.1

ההפרדה הבאים בהתאם להסכמות אליהם יגיע עם תמיר והכל כמפורט בנספח י"ג 

 להסכם זה:

אחד או יותר לפסולת אריזות מזרמים ייעודיים הכולל את  הפרדההסדר  .3.1.1

 הבאים: ההסדרים מ

 יקףלפסולת אריזות פלסטיק בה רהפרדה במקו הסדר .3.1.1.1

ובלוחות הזמנים כמפורט בנספח י"ג להסכם זה, וכן הסדרי 

מוכר, והכל  למחזוראיסוף ופינוי לפסולת אריזות זו 

 להסכם זה.   ב"ילמפורט בנספח  בהתאם

הפרדה במקור לפסולת אריזות קרטון בהיקף  הסדר .3.1.1.2

ובלוחות הזמנים כמפורט בנספח י"ג להסכם זה, וכן הסדרי 
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מוכר, והכל  למחזוראריזות זו  לתאיסוף ופינוי לפסו

 להסכם זה.  ב"ילמפורט בנספח  בהתאם

הפרדה במקור לפסולת אריזות זכוכית בהיקף  הסדר .3.1.1.3

ובלוחות הזמנים כמפורט בנספח י"ג להסכם זה. מובהר, כי 

תמיר תהיה אחראית על יישום הסדר ההפרדה, איסוף 

ופינוי פסולת אריזות הזכוכית, כאמור בנספח י"ג להסכם 

בכפוף להסכמה מראש עם האחראי  ,האמור אף עלה. ז

 מתכונת את לשנות רשאיתתהיה  תמירלפינוי פסולת, 

 כך זכוכית אריזות לפסולת ההפרדה הסדר יישום

 האחראי על תוטל זה הפרדה הסדר ליישום שהאחריות

של  במקרה,   ההפרדה הסדרי לשאר בדומה פסולת לפינוי

 ההוראות יחולו שינוי מתכונת  יישום ההסדר כאמור 

 . זה הפרדה הסדר על אף ובנספחיו בהסכם הרלוונטיות

בהיקף  ביתיהפרדה במקור לפסולת אריזות קרטון  הסדר .3.1.1.4

ובלוחות הזמנים כמפורט בנספח י"ג להסכם זה, וכן הסדרי 

מוכר, והכל  למחזוראריזות זו  לתאיסוף ופינוי לפסו

 להסכם זה. ב"ירט בנספח למפו בהתאם

 רשאית המקומית הרשות תהיהתמיר,  של להסכמה בכפוף .3.1.1.5

הסדר הפרדה במקור לפסולת  בתחומה וליישם לקבוע

בהיקף ובלוחות הזמנים כמפורט בנספח י"ג  מתכתאריזות 

איסוף ופינוי פסולת אריזות זו הסדרי להסכם זה, וכן 

 .להסכם זה ב"ילמפורט בנספח  בהתאםמוכר  למחזור

 ההפרדה סדריהל פינוי פסולת האריזות ביחס תדירות .3.1.1.6

, תקבע לעיל כאמור זרמים ייעודייםפסולת אריזות מל

 מובהרבנספח י"ג להסכם.  כמפורטו בהסכמה בין הצדדים

למען הסר ספק, כי תמיר, על פי שיקול דעתה, תהיה רשאית 

 ,הפינוי תדירות הודיע לאחראי לפינוי פסולת על צמצוםל

ככל שתמצא כי תדירות הפינוי הקיימת מובילה לחוסר 

יעילות כלכלית באיסוף ופינוי פסולת האריזות הרלוונטית 

ובלבד כי התקיימו התנאים  בכל אחד מההסדרים כאמור

. תמיר תציג לאחראי לפינוי פסולת אסמכתאות 1הבאים: 

. 2למדות על חוסר היעילות הכלכלית כאמור. מתאימות המ

ות הפינוי כאמור לא ייגרום נזקים כלשהם צמצום תדיר

לאחראי לפינוי פסולת במסגרת הסכמיו עם קבלני המשנה 

 . הרלוונטיים
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ככל שיתקיימו שני התנאים הנ"ל, האחראי לפינוי פסולת  .3.1.1.7

לא יתנגד לצמצום תדירות הפינוי אלא מנימוקים עניינים 

בלבד אשר יצגו על ידו לתמיר בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

מצם את צימי עסקים מיום הודעת תמיר על הכוונה ל 21

  הפינוי. תדירות

שני זרמים ו/או לשלושה זרמים ו/או הפרדה במקור ל ייישום הסדר .3.1.2

פסולת אריזות יהיה בהתאם לדרישות המפורטות בנספח י"ב המצורף ל

 .להסכם זה

הפרדה במקור  יתדירות הפינוי של פסולת האריזות המפורדת בהסדר .3.1.3

לשני זרמים ו/או לשלושה זרמים ו/או לפסולת אריזות תקבע בהסכמה 

 בין הצדדים, כמפורט בנספח י"ג להסכם.

מובהר למען הסר ספק, בכל הנוגע לתדירות הפינוי של הפחים הכתומים,  .3.1.4

חודש ממועד פריסת הפחים הכתומים בתחומי  12במהלך תקופה של כי 

תמיר, "(, תקופת הפריסה הראשוניתן: "האחראי  לפינוי פסולת )להל

 מוסכמת לנוסחה בהתאםרשאית להקטין את תדירות הפינוי  תהיה

כי תמיר  ובתנאי"( הנוסחה)להלן: " זה להסכם"ג י בנספח המפורטת

 ותציג הפינוי תדירות את להקטין כוונתה על פסולת לפינוי לאחראיתודיע 

לפני המועד בו תיכנס  יום לפחות 60וזאת  מתאימות אסמכתאות לו

 לתוקף ההחלטה על הקטנת תדירות הפינוי כאמור. 

לעיל,  שינוי תדירות הפינוי כאמור תעמוד  3.1.4על אף האמור בסעיף  .3.1.5

 בתנאים המצטברים הבאים:

וי של הפחים הכתומים לא תפחת מפינוי של תדירות הפינ .3.1.5.1

 "אחת לשלושה שבועות". 

ההפרש בין מועדי הפינוי לא יעלה על שבוע, כך שתדירות  .3.1.5.2

הפינוי תהיה אחת לשבוע או אחת לשבועיים או אחת 

 לשלושה שבועות. 

 וסכם כי ייקבע מנגנון תיאום בין הרשות המקומיתבנוסף, מובהר ומ

לטיפול בפחים  במימונה של תמיר תיודקנ לתמיר במסגרתו יינתן מענה

 כתומים גולשים.   

פסולת השגות על החלטת תמיר להקטנת  לפינוי לאחראי שיהיו ככל .3.1.6

פרק יפעלו הצדדים על פי האמור ב לעיל, 3.1.4כאמור בסעיף  הפינוי

  .להלן המחלוקות

תמיר לא תהיה מוסכם כי ככל שחלפה תקופת הפריסה הראשונית,  .3.1.7

יפעלו הצדדים רשאית להחיל את הנוסחה על פי שיקול דעתה  וחלף זאת 

 בהסכמה להתאמת תדירות הפינוי בהתאם לנוסחה. 
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 לפינוי האחראי של בתחומו שנקבעה הכתומים הפחים פריסת בתכנית שלב כל ביצוע .3.2

 .ייעשה בהסכמת הצדדים ,פסולת

הסדר הפרדה במקור  ויישם יקבעהאחראי לפינוי פסולת  בו מקרה בכל כי, מובהר .3.3

הסדר הפרדה במקור שלושה זרמים או ל הסדר הפרדה במקור לשני זרמים או

לא ייושם הסדר הפרדה לפסולת אריזות מתכת. עוד מובהר, כי ככל , לפסולת אריזות

הסדר הפרדה במקור לשלושה זרמים או שהאחראי לפינוי פסולת יישם בתחומו 

האחראי לפינוי פסולת ליישם בתחומו  יחוייב, הסדר הפרדה במקור לפסולת אריזות

 .סולת אריזות קרטון ביתיהסדר הפרדה לפ

, לבחון את הצורך באחד או יותר תהא רשאית בסיומה של כל שנת הסכם תמיר .3.4

ככל שהאחראי לפינוי פסולת  ,לפסולת אריזות מזרמים ייעודייםההפרדה  הסדרימ

תהיה רשאית להודיע כי מטעמי יעילות  ותמיר בתחומו הסדרים כאמור, בחר ליישם

ימון של אחד או יותר מהסדרים אלו, והכל בכפוף כלכלית יצומצם או יבוטל המ

 :להלן המצטברים לתנאים

 םלפינוי פסולת לא ייגרמו נזקים כלשהם במסגרת הסכמיו ע לאחראי .3.4.1

 .לוקבלני המשנה ש

 אתו בהסדר אטוססט שינוילפינוי פסולת  אחראיתציג בפני ה תמיר .3.4.2

 .דרלהס המימוןאו ביטול  מצוםאת צ מצדיקים אשרהטעמים הכלכליים 

בתחום  יאסףבכמות פסולת האריזות אשר ת מהותית הפגיע םתגר לא .3.4.3

 . סולתפ ויהאחראי לפינ

אשר  להסדר וראוי חלופי פתרון קיים סולתפ ינויהאחראי לפ לתושבי .3.4.4

 המימון לגביו. לאו ביטו םרוצה בצמצו תמיר

בצמצום או בביטול כדי לסתור הצהרות וכוונות פומביות של האחראי  אין .3.4.5

חודשים לפני הודעתה של תמיר  9ולת, ככל שניתנו כאלה עד לפינוי פס

 לאחראי לפינוי פסולת.

פסולת  לפינויתינתן לאחראי  הסדרל מימון צמצםמתכוונת ל שתמיר ככל .3.4.6

 - הסדר מימון ל, ובמקרה של כוונה לביטוראשיום מ 90 בכתבהתראה 

 יום מראש. 180שתינתן  תבהתראה בכ

 :יתווספו סעיפים כדלקמןלהסכם המקורי  "התשלומים"פרק ל .4

 להסכם, 10 -ו 8 בסעיפים אמורקיום התחייבויות האחראי לפינוי פסולת כל בכפוף .4.1

הסדרי הפרדת פסולת האריזות שיישם האחראי לפינוי פסולת תממן תמיר את 

בתחומו ובהתאם תשלם לאחראי לפינוי פסולת את הסכומים כמפורט בנספח י"ג 

 או נקבעו באמצעות מכרז. ייקבעובלבד אשר 

 בפועל ידו על שישולמו הסכומים את ורק אךתשלם לאחראי לפינוי פסולת  תמיר .4.2

 פרק "חובותנדרש בבהתאם לאסמכתאות שיוצגו על ידי האחראי לפינוי פסולת כ
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 מלאשהאחראי לפינוי פסולת יקבל מימון  ככללמען הסר ספק, כי  מובהר. "הדיווח

, הקשור במישרין לעלויות אותן מממנת תמיר תמיר שאינו שהוא מקור מכל חלקי או

 פיצוי, קנס, מענק, עלויות כיסוי, בונוס, תמריץ של בדרך הן וזאת, במסגרת הסכם זה

)ובלבד שלא מדובר בקנסות או פיצויים מוסכמים  המשנה בקבלן שמקורו מוסכם

חראי לפינוי ששולמו בגין קנסות או פיצויים מוסכמים שהושתו על ידי תמיר על הא

את העלויות בפועל של  ו"( אשר יפחיתהתקבולים)להלן: " אחר מקור כל או פסולת(

 האריזותהפרדת פסולת  מהסדרי יותר או אחדליישום  ביחסהאחראי לפינוי פסולת 

לאחראי  תמירהתשלום אותו תשלם  יופחתכמפורט בהסכם זה,  מתחומו ופינויה

למען הסר ספק מובהר כי  .פסולת לפינוי לאחראי התקבולים בגובהלפינוי פסולת 

סעיף זה לא יחול ביחס לתקבולים שיתקבלו אצל האחראי לפינוי פסולת בגין 

 . בהתאם למנגנון הקיזוז המפורט להלןהקיזוזים שתבצע תמיר 

 קבלת של במקרה סביר זמן תוך תמיר את לעדכן מתחייב פסולת לפינוי האחראי .4.3

 לתשלום הדרישה בסכום הפחתה לבצע מתחייב וכן, שהוא גורם מכל, תקבולים

 לפינוי האחראי. מובהר, כי התקבולים סכום בגובה וזאת, לתמיר ידו על המועבר

הנדרשות כדי לבדוק ולוודא  האסמכתאות כל את דרישתה פי על לתמיר יעביר פסולת

 תשלום כלאו /ו פסולת לפינוי האחראי ידי על בפועל לקבלן ששולמה התמורה את

ואשר עניינו תשלומים בגין הסדרי ההפרדה,  פסולת לפינוי לאחראי מהקבלן רשיועב

 איסוף ופינוי פסולת האריזות המבוצעים על ידי הקבלנים. 

 מהסדרי יותר או אחד לביצוע משנה קבלן לבחירת למכרז הרשות של יציאתה בטרם .4.4

 פסולת באם לרשות תודיע תמיר לפסולת אריזות מזרמים ייעודיים, ההפרדה

 תשמש או, תמיר של לרשותה ידו על תועבר, המשנה קבלן ידי על שתיאסף האריזות

 המשנה מקבלן שיידרשו ההוראות כל לקיום)בכפוף  המשנה לקבלן מהתשלום כחלק

 את המשנה קבלן יעביר, ובנספחיו זה בהסכם לקבוע ובכפוף כזה ובמקרה( בהסכם

 להעבירה שיידרש מבלי, בישראל מוכר למחזור ידו על שתיאסף האריזות פסולת

. ההסדר כאמור עליו יוסכם בין תמיר לבין הרשות בטרם יציאתה של לתמיר בפועל

 עם הרשות של ההסכם תקופת כל למשךלאותו מכרז  ביחסהרשות למכרז, יחול 

  שייבחר באותו מכרז. המשנה קבלן

 הסדר הפרדה במקור לשלושה זרמים ולהסדר הפרדה במקור לפסולתהנוגע ל בכל .4.5

 הפחים לתכולת יחסב ותתקופתי דגימות לערוך רשאית תהיה תמיר, אריזות

המצויה בפחים  אריזות פסולת שאינה הפסולת אחוז בחינת לצורך, הכתומים

 הכתומים הפחים כי יקבע הדגימות תוצאות בסיס על בו מקרה בכלהכתומים. 

 תמירכהגדרתה בחוק האריזות  אריזות פסולת שאינה פסולת, היתר בין, מכילים

 למנגנון בהתאם והכל תשלומים ותקזז, עליה שיחול התשלום סכום את תפחית

אך ורק בכל הנוגע לפסולת שאינה פסולת אריזות  להסכם ג"י בנספח המפורט הקיזוז

הפינוי והמיון בלבד  יכהגדרתה בחוק האריזות. הקיזוז כאמור יבוצע ביחס לרכיב

ולא יחול ביחס לרכיב עלות הפח הכתום בהתאם למנגנון הקיזוז הקבוע בנספח י"ג 

  ותחזוקתו.
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הסדר הפרדה במקור לשלושה זרמים ולהסדר הפרדה במקור לפסולת ל הנוגע בכל .4.6

, דעתה שיקול פי על, לעת מעת תמיר שתקיים דגימות פי ועל היה כי, מובהר ,אריזות

מתכולת הפחים הכתומים או יותר  65%שני רבעונים רצופים,  במשךיימצא כי 

הפינוי והמיון  תמיר רשאית שלא לשאת בעלויות תהיהאינה פסולת אריזות,  שיידגמו

בנוגע לכלל הפסולת שאיננה פסולת אריזות כהגדרתה בחוק האריזות ותבצע קיזוז 

 4.6 ור בריש ס"קאף האמ על בהתאם למנגנון הקיזוז המפורט בנספח י"ג להסכם זה.

החודשים הראשונים שתחל מהמועד בו החלה  12במהלך תקופה של  זה, מוסכם כי 

הרשות המקומית לפרוס את הפחים הכתומים, לא יחול מנגנון הקיזוז המתואר 

     לעיל.  4.5זה אלא אך ורק מנגנון הקיזוז המתואר בס"ק  4.6בס"ק 

ת המצורף לנוהל דגימו בהתאםכאמור לעיל  הדגימות את תערוך תמיר כי, מובהר .4.7

עוד מובהר כי פסילת משאיות ככל שתהיה, לא תשפיע על  .להסכם 2-"גיכנספח 

חובות המימון של תמיר לרשות המקומית והכל בכפוף למנגונני הקיזוז המתוארים 

  לעיל.  4.6 -ו 4.5בס"ק 

 :להסכם המקורי יתווספו סעיפים כדלקמן "ההתחשבנות"לפרק  .5

לפינוי פסולת לקיים את חובת הדיווח כהגדרתה ביחס לכל חשבונית, נדרש האחראי  .5.1

. מובהר למען הסר ספק, בפרק "חובות הדיווח"להלן וזאת בלוחות הזמנים הקבועים 

מהווה תנאי לחובת  בפרק "חובות הדיווח"כי קיום מלא של חובת הדיווח כאמור 

פסולת ותמיר לא תהיה מחויבת לשלם  המימון של תמיר ביחס לאחראי לפינוי

י לפינוי פסולת בגין חשבונית אשר לא קוימה לגביה חובת הדיווח, ולאחראי לאחרא

 לפינוי פסולת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תמיר בעניין זה.

, מוסכם בזאת כי במכרז שיפורסם ע"י האחראי לפינוי פסולת, דיןהבכפוף להוראות  .5.2

מוסכם בעניין זה כי ככל לקבלן המשנה.  תמירהאפשרות לתשלום ישיר של  ישמרת

שתמיר תחליט על תשלום ישיר לקבלן ביחס למכרז נתון, תהיה החלטה זו מחייבת 

לכל אורך תקופת ההסכם שייחתם עם הקבלן הזוכה במכרז לגביו ניתנה ההחלטה 

כאמור, אולם תמיר תהיה רשאית לשנות את החלטתה בנושא ביחס למכרזים 

 חדשים. 

ימי עסקים מיום  30בתוך הנקוב בחשבונית בה החיוב גולא ערערה על  ותמיר היה .5.3

תמיר ויחולו הוראות , תיחשב החשבונית כחשבונית שאושרה על ידי קבלת החשבונית

לאחר מועד  יתאם יתגלו טעויות בחשבונ יכ ,. עם זאת מוסכםפרק ההתחשבנות

 180 בתוךהערעור כאמור )ואף לאחר שתמיר שילמה את הסכום הנקוב בחשבונית(, 

ימים מהיום האחרון בשנה  60ימים מיום קבלת החשבונית על ידי תמיר או בתוך 

בה הוצא החשבון, לפי המוקדם מבין השניים, ובלבד שההסכם בין  הקלנדארית

תמיר לערער על הסכום הנקוב בחשבונית תוכל , הרשות המקומית לקבלן בתוקף

זיכוי בהתאם.  לתמיר אי לפינוי פסולת לתקן את החשבונית ולהעניקולדרוש מהאחר

יחולו בשינויים המחויבים על ערעור פרק ההתחשבנות הרלוונטיים  הוראות סעיפי

 זה.   
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 "ההצהרות וההתחייבויות של האחראי לפינוי פסולת בנוגע לקיום הוראות ההסכם"לפרק  .6

 :יתווספו סעיפים כדלקמן

לפינוי פסולת  אחראיה יטמיעעניינם טיפול בפסולת אריזות,  אשרחדשים  במכרזים .6.1

 המכרזים את יעביר פרסומם ובטרם, זה להסכם המצורף ב"י נספח הוראות כלל את

 שנקבעו האומדנים או/ולתמיר לאישור כלל תנאי המכרז, לרבות מחירי המקסימום 

על אף האמור בריש ס"ק זה, מוסכם כי בכל הנוגע למכרז שעניינו הסדר הפרדה בו. 

נוי פסולת יידרש להעביר לאישור תמיר את נספחי במקור לשני זרמים, האחראי לפי

 לפינוי האחראי מתחייב, בנוסףהתפעול הרלוונטיים בלבד ולא את כלל תנאי המכרז. 

, אריזות בפסולת לטיפול הרלוונטיות ההבהרה שאלות כל את לתמיר להעביר פסולת

, ולהטמיע את התייחסות תמיר כאמור בתשובות המשנה לקבלני תשובות מתן בטרם

ו/או  תמיר שלוהאחראי לפינוי פסולת יפרסם מכרז בטרם אישורה  היהההבהרה. 

 מחויבת תהיה לא תמיריפרסם תשובות לשאלות ההבהרה ללא התייחסות של תמיר, 

פסולת לא תהיה כל  לפינוי ולאחראי, פרק התשלומיםהעלויות כאמור ב את לממן

לעניין זה מובהר, כי תמיר תידרש להעביר תמיר בעניין זה.  כנגדו תביעה טענה ו/א

ימי עסקים. לכל סבב שאלות ו/או  21את תגובתה הראשונית לכלל תנאי המכרז תוך 

הבהרות נוסף שייערך מול האחראי לפינוי פסולת תידרש תמיר להעביר את תגובתה 

 ימי עסקים. 5תוך 

סולת האריזות תבוצע הפרה של אחת או יותר ככל שבמסגרת איסוף פכי  ,ובהרמ .6.2

תמיר לא תהיה חייבת בהתאם לסעיפים המפורטים להלן  בי" ימהוראות נספח

לאותו סבב פינוי לגביו בוצעה הפרה. ביחס  פרק התשלומים,בחובות מימון כאמור ב

 : 1להלן הוראות נספח י"ב הרלוונטיות זה

מתקן איתור,  – 4.3ודיות, משאיות יע – 4.2.1נספח י"ב כתומים: סעיפים  .6.2.1

פעולות  – 5נעילת הפח ,  – 4.8אי ערוב חומרים,   – 4.6יעד הפינוי,  – 4.4

 אסורות. 

אי  – 4.2.4משאיות יעודיות,  – 4.2.1נספח י"ב זרמים יעודיים: סעיפים  .6.2.2

נעילת הפחים,   – 4.6יעד הפינוי,  – 4.4מתקן איתור,  – 4.3עירוב חומרים,  

 פעולות אסורות.  – 5מניעת ערבוב חומרים לאורך הליך הפינוי,  – 4.8

 ללא, בעצמו והפינוי האיסוף את יבצע פסולת לפינוי שהאחראי ככל כי, מובהר עוד .6.3

 על מהתחייבויותיו לגרוע מבלי וזאת"ב, י נספחי הוראות כל עליו יחולו, משנה קבלני

 .זה הסכם הוראות פי

 במיקוםשינוי מהותי או /ו בכמותתמיר על כל שינוי  יעדכן את פסולת לפינוי האחראי .6.4

והפחים הכתומים  המיחזוריותלפסולת אריזות קרטון,  הייעודייםהאצירה  כלישל 

                                                        
 

 מובהר, כי ההפניות לסעיפים מתייחסות לנספחי י"ב המעודכנים המצורפים לנספח שינויים זה. 1
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כאמור  האצירה כלי בכמות שינוי כל כי, מובהר ספק הסר למען. בתחומו הפרוסים

 בתחומו של האחראי לפינוי פסולת מחייב את אישורה של תמיר מראש ובכתב. 

 :כדלקמן ףסעי יתווסף "ההצהרות וההתחייבויות של תמיר"לפרק  .7

תמיר תשתף פעולה ככל שיידרש עם האחראי לפינוי פסולת במהלך כל תקופת  .7.1

ההסכם, ותפעל בשקידה הראויה לקיום הוראות ההסכם לרבות הקצאת כח אדם 

המקצועי בכמות הדרושה לצורך קיום הוראות ההסכם בצורה המיטבית ותספק 

 ק.ת מקצועי ויעיל והכל בהתאם להוראותיו ומטרותיו של החושירו

 :לפרק "העברת פסולת האריזות לתמיר" יתווספו סעיפים כדלקמן .8

 הוראות, לו המצורף ובהסכם במכרז קבועלפינוי פסולת מתחייב ל האחראי .8.1

העביר את פסולת האריזות שנאספה מתחומו כמפורט ל המשנה קבלן את המחייבות

, וזאת ללא רמיתאו לחזקת צד ג' אחר ככל שתורה  תמירבהסכם זה, לחזקתה של 

 זה.  הסכםנספח י"ג לבכל תמורה נוספת מעבר לקבוע 

ההצהרות וההתחייבויות של  בסעיף ומהאמור זה סעיף בריש מהאמור לגרוע מבלי

האריזות הנאספת במסגרת  הסדרי  פסולת כי מסכימה רמית, האחראי לפינוי פסולת

 הקרטון אריזות פסולת, הפלסטיק אריזות פסולת ,הקרטון אריזות פסולתהפרדה ל

 )ככל שמיושם הסדר זה( המתכתאריזות  ופסולת הביתי )ככל שמיושם הסדר זה(

ומשמשת  קיימים הסכמיםכיום במסגרת  ו של האחראי לפינוי פסולתבתחומ

 כאמצעי ותשמש תמשיך, זו פסולת את האוספים המשנה לקבלני תשלום כאמצעי

 ובתנאי, כאמור ההסכמים של המקורית ההתקשרות תקופת לסיום עד וזאת, תשלום

 פסולת לפינוי לאחראי וידווחולעיל   סעיף הוראות פי על יפעלוקבלני המשנה  כי

מובהר, כי אין  למען הסר ספק. זה להסכם י״ב בנספח המפורטות לדרישות בהתאם

בהסכמה כאמור כדי לחייב את תמיר, במכרזים חדשים, לאפשר כי פסולת האריזות 

כאמור הנאספת בתחומה תשמש כאמצעי תשלום לקבלני המשנה האוספים פסולת 

 זו בתחומה.

 בנוסח הבא: פרק "חובות הדיווח" יוחלף ויהיה .9

י פסולת" במתכונת לפינוי פסולת ימלא את טופס "מידע על אחראי לפינו האחראי .9.1

להסכם זה. האחראי לפינוי פסולת  1-כנספח יז הנדרשת על ידי המנהל ואשר יצורף

כאמור, הינו מלא ונכון וידוע לו כי היותו של  1-מצהיר כי המידע המופיע בנספח יז

 המידע מלא ונכון הינו תנאי להתקשרות תמיר עם האחראי לפינוי פסולת. 

 כל את, האינטרנטית הדיווח מערכת באמצעות, לתמיר יעבירלפינוי פסולת  האחראי .9.2

 באותו בתחומו שנאספה האריזות לפסולת ביחס תמיר ידי על יידרש אשר המידע

 בין, יכלול כאמור הדיווח. רבעון כל של מסיומו יום  15-לא יאוחר מ וזאת רבעון

פסולת האריזות שנאספה, התמורה ששולמה עבור פעולות ההפרדה  משקל את, היתר

הכל בהתאם והאריזות ומהות הטיפול בה,  פסולתהאיסוף והפינוי, יעד פינוי 

י"ב להסכם זה והוראות נוספות של תמיר כפי  בנספח המפורטות הדיווח הוראותל
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כל  , יצרף האחראי לפינוי פסולת לדיווח כאמור אתבנוסף. לעת מעת שיהיו

וכל אסמכתא אחרת אשר  הקבלנים מטעם חשבוניות לרבותהאסמכתאות הנדרשות, 

שימשה אותו לצורך יצירת הדיווח כאמור וכן כל אסמכתא רלוונטית אחרת אשר 

למען הסר ספק, כי כחלק מחובות הדיווח כאמור נדרש  מובהרתדרש על ידי תמיר. 

נדרשים לדווח  אשרחי הקבלנים ולאשר את נכונות דיוו לבדוק פסולתהאחראי לפינוי 

באמצעות מערכת הדיווח  וזאת"ב, י בנספחהמפורטות  לדרישותבהתאם 

 חובת: "ולהלן לעילבסעיף זה יכונו  המפורטות הדיווח חובותהאינטרנטית של תמיר )

מוסכם כי בכל מקרה בו תערוך תמיר שינוי מהותי באופן הדיווח, תעביר  "(.הדיווח

 יום בטרם ייכנס השינוי כאמור לתוקף. 90תמיר הודעה בכתב לאחראי לפינוי פסולת 

 בנוסח הבא:ויהיה  ותפת במודעות הציבור" יוחלףפרק "השקעה מש .10

ביניהם ישקיעו משאבים משותפים, כפי שיוסכם  ותמירלפינוי פסולת  האחראי .10.1

)ככל להסכם זה  1-ח"י-ו ח"י יםנספחפורט בתמוסכמת אשר  לתכניתובהתאם 

וזאת על מנת להגביר את מודעות הציבור לפעילות  יידרש על ידי תמיר(, 1-חשנספח י"

 הפרדה במקור כמתואר בהסכם זה.   

במודעות הציבור, בהתאם לתכנית  כספים בפועל, כי ככל שתמיר תשקיע מובהר .10.2

הדבר להפרת  ייחשבשהוסכמה על הצדדים, והרשות מצידה לא תשקיע בהתאם, 

את הסכומים שהושקעו על ידה מהתשלומים  לקזזהסכם זה ותמיר תהיה רשאית 

, וזאת מבלי לגרוע מיתר הסעדים התשלומיםלרשות המקומית כאמור בסעיף 

  .זה הסכם תהפר בגין תמירהעומדים לרשותה של 

 :2הסעיף הבא ימחקבפרק "הפרות וסעדים"  .11

לגרוע מכל הסעדים העומדים לרשותה של תמיר על פי כל דין, מוסכם כי  מבלי .11.1

התחייבויות האחראי לפינוי "פרקים הבאים: הבמקרה של הפרת אחד או יותר מ

"הצהרות והתחייבויות של האחראי לפינוי פסוללת בנוגע לקיום הוראות , "פסולת

 לא, חלקה או כולה, שההפרה ככל, ההסכם" ו"העברת פסולת האריזות לתמיר"

, ונקבע בפסק דין חלוט כי עליון כוחאו /ו' ג צד של מחדל או מעשה בשל נגרמה

, תשלם הוראות פרקים אלוהאחראי לפינוי פסולת אכן הפר את אחד או יותר מ

ייגרמו לתמיר כתוצאה ש הישיריםהרשות המקומית לתמיר פיצוי כספי בגין הנזקים 

לרבות קנסות שיוטלו על תמיר בגין אי  –מהפרה זו. לעניין סעיף זה "נזקים ישירים" 

עמידה ביעדי המיחזור בתחומו של האחראי לפינוי פסולת שהפר את אחד או יותר 

 .הפרקים כאמורמהוראות 

 :יתווסף פרק "פיצויים מוסכמים כדלקמן .12

 בזאת מוסכם, זה הסכם או/ו הדין מכוח צדדיםל העומדים הסעדים מכל לגרוע מבלי .12.1

 יחולו ו/או תמיר המקומיות הרשות של הבאות ההתחייבויות הפרת על כי הצדדים על

                                                        
 
 מובהר, כי ככל שסעיף זה בנוסח ההסכם המקורי מופיע בגרסה מורחבת, יימחק נוסח הסעיף בגרסה המורחבת.  2
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לא נגרמו כתוצאה  , ובלבד שההפרות כאמורלהלן כמפורט מוסכמים פיצויים

הודיע לצד הטוען להפרה כל צד ממעשה או מחדל של צד ג' ו/או כח עליון ובתנאי ש

לא תיקן את ההפרה הצד המפר ו ,להטיל את הפיצוי המוסכם ובדבר כוונת המפר

 ימים ממועד הההודעה כאמור. 30בתוך 

 הדיווח חובת בקיום ימים 60 מעל של איחורהפרה של הרשות המקומית:  .12.1.1

 פרקב לקבוע בהתאם חשבונית לכל ביחסהחלה על הרשות המקומית 

 100 הרשות המקומית תשלם לתמיר פיצוי מוסכם של "חובות הדיווח":

 .איחור יום לכל ,הפרה לכל ח"ש

 המוסכמים הפיצויים סכום את להפחית רשאית תמיר כי, מובהר

 תמיר להעביר נדרשת אותם התשלומים מסכום זה בסעיף המפורטים

  .התשלומים סעיף פי על פסולת לפינוי לאחראי

 

 60מעל  של תמיר לרשות המקומית של איחור בתשלוםהפרה של תמיר:  .12.1.2

תמיר  :מיום דרישת התשלום או מועד התשלום )לפי המאוחר( ימים

 יום איחורש"ח לכל  100 תשלם לרשות המקומית פיצוי מוסכם של

 בתשלום. 

 :לפרק "סיום ההסכם" יתווספו סעיפים כדלקמן .13

לתקופה  אוטומטיבאופן  תקופת ההסכם וארךת המקורי, תקופת ההסכםבסיום  .13.1

אלא אם אחד הצדדים הודיע על כוונתו לסיים את ההסכם חודשים,  24נוספת של 

 יום לפני תום תקופת ההסכם המקורי . 30לא יאוחר מאשר 

 :בנוסח הבא היהוי וחלףיפרק "מחלוקות"  .14

מקרה של מחלוקת בכל הנוגע להסכם זה יעשו הצדדים ככל יכולתם להגיע  בכל .14.1

 יועבר, בעינה נותרה והמחלוקת היהכמה הדדית. להסכמות בדרך של מו"מ והס

 . הסביבה להגנת במשרד האריזות חוק למנהל המחלוקת בירור

 :לפרק "שונות" יתווסף סעיף כדלקמן .15

הסכם זה חלים דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם ועל פיהם בלבד. סמכות  על .15.1

 להסכם זה, תהיה לבית המשפט בישראל אשר קשורייחודית בלעדית לדון בכל עניין ה

 בתחומו מצויה הרשות המקומית החתומה על הסכם זה. 
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 'בנספח 

  להסכם המקורי 'תיקון לנספח י

 בנוסח הבא: היהבפרק "זרמים ייעודיים" בנספח י' להסכם המקורי תתוקן ות 1הערה  .1

, הפרדה הסדר יישום על אחראית תהיה תמיר כי בזאת מוסכם, בהסכם האמור אף "על

 נקודות ____ בתחומו יקצה פסולת לפינוי האחראי. זכוכית אריזות פסולת ופינוי איסוף

 פסולת לפינוי האחראי אישור. תמורה ללא, הזכוכית אריזות לפסולת אצירה מכלי להצבת

 האמור אף על כי מובהר,. 1י"ג  כנספח מצורף כאמור לזכוכית אצירה מכלי להצבת בנוגע

 תהיה רשאית בכפוף להסכמה מראש עם האחראי לפינוי פסולת, תמיר, זה סעיף של ברישא

 על תוטל זה הפרדה הסדר ליישום שהאחריות כך ההסדר יישום מתכונת את לשנות

 ההוראות יחולו זה במקרה .ההפרדה הסדרי לשאר בדומה פסולת לפינוי האחראי

 ".זכוכית אריזות לפסולת הפרדה הסדר על אף ובנספחיו בהסכם הרלוונטיות
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 'גספח נ

 להסכם המקורי 1-נספח י'תיקון 

 בנוסח הבא: תוקן ויהיהלהסכם המקורי י 1-בנספח י' 3סעיף  .1

"האחראי לפינוי פסולת מתחייב לשתף פעולה עם תמיר לצורך ביצוע פריסת כלי האצירה 

את הקבלן המציב  לפסולת אריזות הזכוכית בתחומו, לרבות מינוי נציג מטעמו אשר ילווה

במהלך ביצוע הפריסה. מובהר, כי פריסת כלי האצירה כאמור תעשה תוך חודשיים מיום 

החתימה על ההסכם עם תמיר אליו מצורף נספח זה, אלא אם תמיר והאחראי לפינוי פסולת 

 "הסכימו על דחיית המועד כאמור.

 בנוסח הבא: יתוקן ויהיהלהסכם המקורי  1-נספח י'ב 5סעיף  .2

סף, תמיר תהא אחראית לתחזוקה השוטפת של מכלי האצירה, והתחזוקה כאמור תבוצע בנו"

האחראי לפינוי פסולת מיר בעניין זה. עם זאת מוסכם כי על ידי הקבלן הפועל מטעמה של ת

מובהר כי תמיר ינקוט באמצעים סבירים כדי למנוע השחתה ו/או ונדליזם למכלי האצירה. 

)במצטבר(  5% -ו ממקרי ונדליזם כל עוד שמדובר בלא יותר מתממן תיקון כלי אצירה שנפגע

 -.  ביחס למכלי אצירה מעבר לפסולת לפינוי האחראי של בתחומוממכלי האצירה המוצבים 

 את לממן שלא, דעתה שיקול פי על, רשאית תהיה תמיר הנ"ל שנפגעו ממקרי ונדליזם, 5%

  ."נםתיקו
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 'דנספח 

 ראו לעיל ברשימת הנספחים להסכם – מעודכניםנוסח נספחי י"ב 
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 'הנספח 

 תיקון לנספח י"ג להסכם המקורי

 בנוסח הבא: ותהיההמקורי תתוקן להסכם בנספח י"ג  "זרמים ייעודיים"בפרק  1הערה  .1

 הקרטון אריזות פסולת משקל תחשיב לצרכי ורק אך נדרשים נייר לפסולת ביחס הנתונים"

 תשלם תמיר כי מובהר. נייר פסולת לאיסוף המיועדים האצירה בכלי בפועל המצויה הביתי

 לפסולת הנוגע בכל המקומית הרשות[ המיותר את מחק] תישא/נושאת בה מהעלות 10%

 איסוף מכלי כי הנחה מתוך{, המיותר את מחק} בעתיד שתהיה ככל /לעיל כמפורט  הנייר

 ייעשה כאמור המקומית לרשות התשלום. ביתי קרטון אריזות פסולת 10% מכילים הנייר

 שנאספה נייר פסולת למשקל ביחס המקומית הרשות י"ע לתמיר דיווח למסירת בכפוף

 המצויה הביתי הקרטון אריזות פסולת משקל אחוז. בהסכם כנדרש הרשות שיפוט בתחום

 בתחומי הנייר פסולת פינוי בעלויות תמיר של השתתפותה יוצא וכפועל, הנייר בפסולת

 דעתה והנוגעים שיקול פי על תמיר שתערוך סקרים על בהסתמך, לעת מעת יתעדכן, הרשות

ימים לפני כניסת העדכון  60זה ובלבד שתמיר תודיע לאחראי לפינו פסולת על העדכון  לעניין

 ".לתוקף

ויתווסף בסיומה המשפט המקורי תתוקן להסכם בפרק "זרמים ייעודיים" בנספח י"ג  2הערה  .2

 הבא:

בהסכם וכי מספר הימים שלקח  8.4כי האמור בהערה זו כפוף לסעיף  מובהר למען הסר ספק

 לתמיר להעיר ולאשר את המכרז לא יבוא במניין הימים לעניין הערה זו."

 בנוסח הבא: המקורי תתוקן ותהיהלהסכם בפרק "רטוב יבש" בנספח י"ג  1הערה  .3

הכניסה לטון פסולת "ל ישקף את דמי הנשל הזרם היבש  החילוץ אתרהפרדה ומיון ב עלות"

)בניכוי היטל ההטמנה ודמי השינוע לאתר ההטמנה, ככל שדמי הכניסה כאמור כוללים את 

במועד  החילוץ אתרהיטל ההטמנה ודמי השינוע(, אותם משלמת הרשות המקומית ל

 חתימת ההסכם עם תמיר."

להסכם ג נספח י"ו לפסולת אריזות )פחים כתומים(" בבפרק "הסדר הפרדה לשלושה זרמים א .4

 המקורי תתווסף הערה בנוסח הבא:

תדירות וחישוב סבבי הפינוי של הפחים הכתומים תיקבע על פי הנוסחה הבאה בכפוף "

 לקבוע בהסכם בעניין זה:

 

Xi – מסוג אצירה כלי נפח i המקומית הרשות של בשטחה המוצב. 

Ni – מסוג האצירה כלי מספר i המקומית ברשות המוצבים. 

P – בחודש.  המקומית ברשות אצירה לכלי פינוי סבבי מספר 

M– נתון בחודש המקומית ברשות הנאספת האריזות פסולת של בטון משקל סך. 

 .אריזות פסולת ג"לק ליטר 30 - ג"ק 1 המהווה האריזות פסולת נפח
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 40% – גלישה למניעת אצירה נפח של עודף אחוז

 

 :נוי לפחים כתומים ברשות מקומיתחישוב מספר סבבי פי

 

P=(M*1000*30*(1+40%))/∑XiNi 

להסכם בפרק "הסדר הפרדה לשלושה זרמים או לפסולת אריזות )פחים כתומים(" בנספח י"ג  .5

 בנוסח הבא:יתווסף תת פרק שכותרתו "מנגנוני קיזוז ביחס להסדר פחים כתומים", המקורי 

האריזות הנאספת משטחו של האחראי לפינוי  "תמיר רשאית לבצע דגימות ביחס לפסולת

סקר סטטיסטי  באמצעותהמיון  בתחנתרבעון  בכלפסולת באמצעות הפחים הכתומים 

וזאת על מנת להבין את תמהיל תכולת לסקרי פסולת  2221העומד בדרישות התקן הישראלי 

היתר לצורך הפחים הכתומים ואיכות פסולת האריזות הנאספת בהם באותו רבעון, וזאת בין 

הדגימות כאמור יבוצעו בהתאם לנוהל דגימות  הפעלת מנגנוני הקיזוז המפורטים להלן.

 אריזות פסולת שאינה הפסולת ובאמצעותן ייקבע, בין היתר, שיעור ,2-יג כנספח המצורף

שנאספה בפחים הכתומים "( פסולת למחזור או השבה)להלן: " השבה או למחזור המיועדת

: "פסולת )להלן להטמנה והמיועדתשאינה פסולת אריזות  הפסולת שיעור באותו רבעון, וכן

 להטמנה"( שנאספה בפחים הכתומים באותו רבעון.  

 :שינויים(הלנספח  ' המצורףלנספח א 4.5 סעיף) עלויות קיזוז .א

 לתשלום בנוגע עלויות וקיזוז התחשבנות יבוצעו ל"הנ הרבעוני הסקר לתוצאות בהתאם

סבבי פינוי תכולת הפחים הכתומים שיתבצעו במהלך אותו רבעון  לכל ביחס תמיר על שיחול

 : הבא למנגנון בהתאם, הסקר ךבו נער

 

 עלויות הפינוי ביחס לפסולת שאינה פסולת אריזות:  קיזוז

 הכולל והשיעור 10% -על למעלה מ הפסולת למחזור או השבה עומדששיעור  ככל .1

הרשות המקומית  :20% -מ למעלה על עומד אריזות פסולת שאינה הפסולת של

תישא בעלויות הפינוי של הפחים הכתומים ברבעון וזאת ביחס לשיעור הפסולת 

הכוללת שאינה פסולת אריזות המצויה בפחים הכתומים באותו רבעון ולאחר ניכוי 

 .   20%של 

ושיעור הפסולת  10% -ככל ששיעור הפסולת למחזור או השבה עומד על פחות מ .2

: הרשות המקומית תישא בעלויות הפינוי של 10% -ומד על למעלה מלהטמנה ע

הפחים הכתומים ברבעון וזאת ביחס לשיעור הפסולת להטמנה המצויה בפחים 

 .   10%הכתומים באותו רבעון ולאחר ניכוי של 
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 להלן טבלה להמחשת הנ"ל:

סך עלויות 

 שלהפינוי 

הפחים 

הכתומים 

 נתוןברבעון 

 אחוז

 הפסולת

להטמנה 

המצויה 

בפחים 

הכתומים 

 ברבעון נתון

 אחוז

 הפסולות

 או למחזור

השבה 

המצויה 

בפחים 

הכתומים 

 ברבעון נתון

אחוז כולל 

של הפסולת 

שאינה 

פסולת 

אריזות 

המצויה 

בפחים 

הכתומים 

 ברבעון נתון

אחוז 

הקיזוז 

 לפינוי

סכום 

הקיזוז 

לרשות 

 המקומית

150,000 ₪ 15% 30% 45% 25% 37,500 ₪ 

150,000 ₪ 15% 7% 22% 5% 7,500 ₪ 

150,000 ₪ 9% 18% 27% 7% 10,500 ₪ 

150,000 ₪ 9% 9% 18% 0 0 

 

 : אריזות פסולת שאינה לפסולת ביחס המיון עלויות קיזוז

 הפסולת שיעור לכלל ביחס לטון ₪ 300 של בשיעור המיון בעלויות תישא המקומית הרשות

 . אריזות פסולת שאינה

 להמחשת הנ"ל:להלן טבלה 

משקל כולל 

של הפסולת 

שנאספה 

באמצעות 

הפחים 

הכתומים 

 ברבעון נתון

אחוז 

הפסולת 

להטמנה 

המצויה 

בפחים 

הכתומים 

 ברבעון נתון

אחוז 

הפסולות 

למחזור או 

השבה 

המצויה 

בפחים 

הכתומים 

 ברבעון נתון

אחוז כולל 

של הפסולת 

שאינה 

פסולת 

אריזות 

המצויה 

בפחים 

הכתומים 

 נתוןברבעון 

אחוז 

הקיזוז 

 למיון

סכום 

הקיזוז 

לרשות 

 המקומית

 ₪ 135,000 45% 45% 30% 15% טון 1000

 ₪ 66,000 22% 22% 7% 15% טון 1000
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 :(השינוייםלנספח המצורף  'א לנספח 4.6 סעיף) עלויות קיזוז .ב

, רצופים רבעונים שני במשך כי יימצא, ל"הנ הרבעוני הסקר תוצאותבכל מקרה בו על פי 

 מנגנון יחול לא, אריזות פסולת אינה שיידגמו הכתומים הפחים מתכולת יותר או 65%

 בנוגע עלויות וקיזוז התחשבנותתבוצע  , אלאמכאן ולהבא לעיל א'בסעיף  הקבוע הקיזוז

סבבי פינוי תכולת הפחים הכתומים שיתבצעו במהלך  לכל ביחס תמיר על שיחול לתשלום

 :הבא למנגנון בהתאם, הסקר ךאותו רבעון בו נער

הרשות המקומית תישא בעלויות הפינוי של הפחים הכתומים ברבעון וזאת ביחס  .1

 לכלל שיעור הפסולת שאינה פסולת אריזות המצויה בפחים הכתומים באותו רבעון. 

לטון, וזאת ביחס לכלל ₪  300הרשות המקומית תישא בעלויות המיון בשיעור של  .2

 יזות המצויה בפחים הכתומים באותו רבעון. שיעור הפסולת שאינה פסולת אר

 להלן טבלה להמחשת הנ"ל:

משקל כולל 

של הפסולת 

שנאספה 

באמצעות 

הפחים 

הכתומים 

 ברבעון נתון

סך עלויות 

 שלהפינוי 

הפחים 

הכתומים 

 נתוןברבעון 

אחוז כולל 

של הפסולת 

שאינה 

פסולת 

אריזות 

המצויה 

בפחים 

הכתומים 

 ברבעון נתון

אחוז 

הקיזוז 

לפינוי 

 ולמיון

סכום הקיזוז 

לרשות 

 –המקומית 

 פינוי

סכום 

הקיזוז 

לרשות 

 -המקומית 

 מיון

 ₪  210,000 ₪ 105,000 70% 70% ₪ 150,000 טון 1000

 

 מ"מע כוללים אינם זה בנספח המפורטים המחירים כל
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 'ונספח 

הפחים  תכולתהרכב  לקביעתלפסולת הנאספת בפחים הכתומים  דגימות ביצוע נוהל - 2-גנספח י"
 הכתומים

 הדגימות ביצוע אזור

 הפחים תכולת מועברת אליהןתחנות המיון אזור ייעודי הנמצא בב נהתתבצע הדגימות 

. ראה להלן סקיצות של חלק מתחנות מיון בהן ניתן לראות את תמיר הנחיות פי על הכתומים

   אזור הדגימות.   

 הדיגום ביצוע על מוקדמת הודעה

  להלן:  נציגי הרשויות הרלוונטיות עםמועדי דגימות  תתאםתמיר בסמוך לסיומו של כל חודש(

  תחנות המיון הרלוונטיות.פי ל בהתפלגות וקבעחודש ההעבור  "(הרשויות הנדגמות"

o המבוססת על  ,)להלן: "מועד הדגימה המקורי"( דגימות לכל חודש טבלת מועדי

 תחילת לפני חמישה ימים פחותל וזאת הרשות לנציגי תועברהתיאום כאמור לעיל, 

 . הרלוונטי החודש

 תהיה תמיר רשאית לקיים היה נוכח בדגימה מכל סיבה שהיא לא י הנדגמת היה ונציג הרשות

 . זהנה כנגד תמיר בעניין ענציג הרשות ולרשות לא תהיה כל ט בנוכחות שלא אףאת הדגימה 

 הדגימות חברת
 

 אינה תמיר ואשר תמיר ידי על ייבחר אשרבלתי תלוי  עצמאי  ספק ידי על יבוצעו הדגימות 

 . בעקיפין או במישרין בו עניין בעלת

 הדגימותומספר  תדירות
 

 הדגימות יבוצעו במהלך כל רבעון. תדירות : 

 כמות הדגימות שיתבצעו בכל רבעון עבור כל רשות מקומית נדגמת, ייקבעו הדגימות כמות :

כך שהדגימות יהיו מייצגות סטטיסטית וילמדו על הרכב הפסולת שנאספה באמצעות הפחים 

 הכתומים בכל רבעון נדגם. 

o מוסמך אשר ייקח בחשבון  יכמות הדיגומים תיעשה על ידי סטטיסטיקא קביעת

סבבי פינוי ברשות, שכונות מגורים /מסלוליבאים:  בין היתר את הגורמים ה

 .ותדירות הפינוי ברשות. 

 הדגימות מהלך תיאור
 

 הישראלי תקןק"ג בהתאם ל 136 -ל 91ייטול פסולת במשקל של בין  ותנציג חברת הדגימ 

 הכתומים הפחים תכולתתוך מ ,"(מייצגת פסולת)להלן: " פסולת סקרי לביצוע 2221

 . המיון בתחנת נפרד באזור המשאית ידי על נפרקה שנאספה מרשות מקומית נדגמת ואשר

o ניטלה כי יוודאו באמצעותו נייד משקלציוד מתאים וב מצוידים יהיו הדוגמים 

 הנדרש כאמור.   במשקל פסולת
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  ראה  חומרים והסיווגים הבאיםימיינו וישקלו את הפסולת המייצגת בהתאם להדוגמים(

 :לנוהל זה(, ויציינו בדוחות את משקל כל אחד מהחומרים שמוינו על ידם בנספח א'דוגמאות 

 פסולת שאינה אריזות מס"ד פסולת אריזות מס"ד

 PETאריזות מסוג  1
 (PET TRAYS)כולל  

9 
 מכלי משקה בפיקדון מפלסטיק

2 
 (HDPE, PPאריזות פלסטיק קשיח )

10 
 מכלי משקה בפיקדון ממתכת

3 
 מפוליאתילן בלבד שקיות פלסטיק

11 
 מכלי משקה בפיקדון מזכוכית

4 
 אריזות קרטוני משקה

12 
 פסולת מעורבת 

5 
 אריזות מתכת

13 
 אורגני -פסולת שאריות מזון 

6 
 אריזת קרטון ואריזת נייר אחרת

14 
 פסולת יבשה אחרת 

למינטים,  ,PSאריזות פלסטיק מעורב ) 7
 פלסטיק אחר(

15 
 עיתונים ונייר

8 
 אריזות זכוכית )ללא מכלי משקה בפיקדון(

  

 ודיווח תיעוד
 

 .הדוגמים יתעדו בכתב את מהלך הדגימות 

o הנ"ל ביחס לכל  התיעוד, עותקים מדרישה לפי, הנדגמת לרשות תעביר תמיר

 דגימה רלוונטית. 

  הדוגמים ישתמשו בדוחות אשר יהיו בפורמט המצורף לנוהל זה, כדי לדווח לתמיר על

 תוצאות הדגימות.  

o שעות ממועד  48את תוצאות הדגימות וזאת בתוך  נדגמתכל רשות ל תעביר תמיר

 לנוהל זה )להלן: "דוח דגימה"(.   כנספח ב'ביצוע הדגימה, בפורמט המצורף 

o   בנוסף, תמיר תעביר לכל רשות נדגמת דוח דגימות מסכם וזאת בסמוך לתום

 )להלן: "דוח רבעוני"(.  'גכנספח הרבעון, בפורמט המצורף לנוהל זה 

 השגה מנגנון

 ואסמכתאות טיעונים תציג כי ובתנאי נתונה דגימה על להשיג רשאית תהיה נדגמת רשות 

 . הדגימה בתהליך פגם נפל כי לכאורה המלמדים

 ימי עסקים ממועד קבלת דוח הדגימה.  לאחר חלוף  3 -מועד השגה כאמור יהיה לא יאוחר מ

כי ככל שהדגימה החוזרת תיערך ברבעון  מובהרמועד זה, לא ניתן יהיה להשיג על דגימה. 

 שב, ייחלעיל כאמור המקומית הרשות השיגה עליה הדגימה יימההעוקב לרבעון בו התק

 הרשות השיגה עליה הדגימה נערכה בו ברבעון החוזרת הדגימה רכההדבר כאילו נע

    .זה בענייןלהעלות כל טענה  תוכל לא המקומית והרשות המקומית

 ועד  ית לדרוש כי תתבצע דגימה חוזרתרשא הנדגמת הרשות תהיה, כאמור השגה לש במקרה

 לביצוע הדגימה החוזרת לא יבוצעו קיזוזים. 
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 בכפוף לאמור להלן, תמיר תישא במימון עלויות הדגימה : החוזרת הדגימה עבור התשלום

 החוזרת. 

o  ,במהלך שנה  בשתי דגימות חוזרות שייערכו שיימצא ככלעל אף האמור לעיל

 המקורית הדגימה תוצאות ביןאו פחות, בכל דגימה כאמור,  15%פער של קלנדרית 

 ימצאתש האריזות פסולת של הכולל למשקלהתייחס הדגימה החוזרת ב תוצאותל

שייערכו מכאן  החוזרת ותבפסולת המייצגת, תישא הרשות הנדגמת בעלויות הדגימ

 ולהבא באותה שנה. להמחשת הדברים, להלן דוגמה: 

  פסולת אריזות.  60%: 2017תוצאות דגימה מקורית א' במהלך שנת 

 פסולת אריזות 65%תוצאות דגימה חוזרת א':  

 5% :פער

  פסולת אריזות.  55%: 2017תוצאות דגימה מקורית ב' במהלך שנת 

 פסולת אריזות 45%תוצאות דגימה חוזרת ב':  

 10% :פער

 

 המקומית הרשות על יחול 2017 בשנתדגימות חוזרות מכאן והילך  תשלום

 

  מובהר כי תוצאות הדגימה החוזרת יהיו התוצאות הקובעות לעניין ביצוע הקיזוזים ולצדדים לא

 תהיה כל טענה כנגד דגימה זו.   
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 סקיצה תחנת המיון "קממ" )ראשון לציון(

 

 ה" )עפולה(באמניר תעשיות ושרותי סבי"סקיצה תחנת המיון 
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 (2-)לנספח י"גנספח א' 

 דוגמאות לקטגוריות המיון

 להלן דוגמאות של סוגי פסולות הנכללים בכל זרם מיון:

כגון אריזות של פירות ואריזות   PETמכלי משקה בנפחים שונים של שתייה קלה, מגשי -  PETאריזות

 .PETמזון אחרות העשויות 

, כגון מכלי PPאו   HDPEמכלים או אריזות המורכבים מסוג פלסטיק  - אריזות פלסטיק קשיח

 מוצרי ניקוי.שמפו, מרכך, 

שקיות העשויות מסוג פלסטיק פוליאתילן בלבד. כגון שקיות גופיה כאריזות  - שקיות פוליאתילן

 שירות, אריזות גמישות אחרות של מוצרים העשויות מפוליאתילן.

 קופסאות שימורים, תרסיסים. - אריזות מתכת

ן קרטוני ירקות, דגני בוקר, מגשי אריזות קרטון שאינן עם ציפוי לימנציה, כגו - אריזות קרטון ונייר

פיצה, קרטון ביצים. אריזות נייר כגון אריזה של ק"ג סוכר או קמח. למען הסר ספק אריזת קרטון 

 הספוגה במים תחשב אריזת קרטון ותסווג בקטגוריה זו.

אריזות פלסטיק שאינן נכנסות תחת אחת מהגדרות הפלסטיק לעיל.  - אריזות פלסטיק מעורב

" למיניהם כגון שקיות חטיפים שבהן יש שכבת אלומיניום, אריזות מוצרי מקרר כגון "לימינטים

או  7, פלסטיק  PSגבינות, חומוס, נקניקים, טחינה, יוגורט, סלטים, תבלינים, גלידה )פלסטיק מסוג 

 אחר(. 

 אריזות של קרטוני חלב או קרטוני מיץ ומשקה אחרים. – אריזות קרטוני משקה

 צנצנות קפה, ריבה, בקבוקי שמן. - )שאינן פיקדון(אריזות זכוכית 

 מכלי משקה לפיקדון מפלסטיק. - פלסטיק -בקבוקי פיקדון 

 פחיות משקה לפיקדון ממתכת. - מתכת -בקבוקי פיקדון 

 מכלי משקה לפיקדון מזכוכית. - זכוכית -בקבוקי פיקדון 

מתכולת האריזה  10% –ון מעל ל חיתולים, מגבונים, אריזות מלאות בשאריות מז - פסולת מעורבת

 יסווגו בקטגוריה זו. 

 שאריות אוכל, נוזלים, גזם. - אורגני -פסולת שאריות מזון 

כל רכיבי הפסולת אשר אינם נכללים באף אחת מהקטגוריות האחרות ושאינם  -פסולת יבשה אחרת 

יבש אחר שאינו מורכב אריזות. כגון צעצועים, טקסטיל, חלקי רהיטים, כלים חד פעמיים וכל פריט 

 מחומר אורגני.

כל רכיב נייר שאינו אריזה העשויה מנייר, כגון עיתונים, נייר משרדי לבן, מעטפות, נייר  - פסולת נייר

 עטיפה.
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 (2-)לנספח י"ג נספח ב'

 דו"ח דגימה בודדת

 שם הרשות המקומית:
 

שם תחנת המיון בה 
 התבצעה בדגימה:

 

  מספר סבב:  תאריך הדגימה:

  שם הנהג:  מספר משאית:

 

 תיאור אזור פינוי: ________________________________________________________

 

 התפלגות משקלית סוג הפסולת
 PETאריזות מסוג 

 (PET TRAYS)כולל  
 

 ,HDPEאריזות פלסטיק קשיח )
PP) 

 

  שקיות פלסטיק מפוליאתילן בלבד

  אריזות קרטוני משקה

  מתכת אריזות

  אריזת קרטון ואריזת נייר אחרת
 ,PSאריזות פלסטיק מעורב )

 למינטים, פלסטיק אחר(
 

אריזות זכוכית )ללא מכלי משקה 
 בפיקדון(

 

  סה"כ אריזות

  

  מכלי משקה בפיקדון מפלסטיק

  מכלי משקה בפיקדון ממתכת

  מכלי משקה בפיקדון מזכוכית

  פסולת מעורבת 

  אורגני -מזון פסולת שאריות 

  פסולת יבשה אחרת 

  עיתונים ונייר

  סה"כ פסולת שאינה אריזות

  

  סה"כ
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 (2-)לנספח י"גנספח ג' 

 דו"ח רבעוני

 הרכב פסולת האריזות שנאספה בפחים הכתומים ברשות מקומית

  שנה:  שם הרשות המקומית:

  מספר הדגימות ברבעון:  רבעון:

 

 הפינוי ברשות, מספר סבבים ותיאורם.תיאור כללי של מתודת 

 הערות נוספות, ככל שישנן.

 להלן ממוצע רבעוני של הרכב פסולת האריזות לרשות זו ברבעון זה:

 התפלגות משקלית סוג הפסולת
 PETאריזות מסוג 

 (PET TRAYS)כולל  
 

 ,HDPEאריזות פלסטיק קשיח )
PP) 

 

  שקיות פלסטיק מפוליאתילן בלבד

  קרטוני משקהאריזות 

  אריזות מתכת

  אריזת קרטון ואריזת נייר אחרת
 ,PSאריזות פלסטיק מעורב )

  למינטים, פלסטיק אחר(

אריזות זכוכית )ללא מכלי משקה 
 בפיקדון(

 

  סה"כ אריזות
  

  מכלי משקה בפיקדון מפלסטיק

  מכלי משקה בפיקדון ממתכת

  מכלי משקה בפיקדון מזכוכית

  פסולת מעורבת 

  אורגני -פסולת שאריות מזון 

  פסולת יבשה אחרת 

  עיתונים ונייר

  סה"כ פסולת שאינה אריזות

  

  סה"כ
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 נספח ז'

 נוסח נספח י"ח מעודכן

יפורטו העקרונות להכנת תכנית השיווק וההסברה שתיישם הרשות המקומית בתחומה  בנספח זה

 במסגרת ההתקשרות בהסכם עם תמיר, וכן יפורט התקציב הנדרש למימון תכנית זו.

תמיר תגיש לרשות המקומית טיוטה ראשונה בה תפורט תכנית השיווק והסברה המוצעת  .1

מטרת התכנית הינה להגדיל את מספר  "(.התכניתלשנתיים הראשונות להסכם )להלן: "

משקי הבית בתחום הרשות המקומית אשר לוקחים חלק בתהליך איסוף והפרדת פסולת 

 האריזות והשלכתה לכלי האצירה הייעודיים שהוצבו במרחב הציבורי ו/או סמוך לביתם. 

בנוסף, תמיר תציג בפני הרשות המקומית את התקציב הנדרש ליישום התכנית ותפרט את  .2

 אופן חלוקת מימון התכנית בין הרשות המקומית לבין תמיר.

הרשות המקומית מתחייבת להעביר את התייחסותה )הערותיה או אישורה( לתוכנית בתוך  .3

יום מיום קבלתה מתמיר. הצדדים ינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי להסכים  20

אישור התוכנית תחתם התוכנית  יום מיום העברת התוכנית לרשות. עם 60על התוכנית בתוך, 

 להסכם. 1( ותצורף כנספח יח' "התוכנית המאושרת"ע"י שני הצדדים )להלן: 

"(. המנהל המנהלהרשות המקומית תמנה מטעמה מנהל ליישום התכנית המאושרת )להלן: " .4

לוודא כי הרשות המקומית מקיימת את התחייבויותיה במסגרת התכנית יהיה אחראי 

שנקבעו. כמו כן, המנהל יהיה אחראי לקשר בין הגורמים השונים ברשות המקומית ובמועדים 

כדי להביא לשיתוף פעולה ביניהם, והכל על מנת למקסם את היישום של התכנית. בין היתר 

 מתאים יישום התכנית המאושרת על ידי הרשות המקומית יבוצע בליווי גורםיוודא המנהל כי 

הפצה של חומר הסברתי למשקי )לדוגמא:   נוכח בעת הביצועמטעם הרשות המקומית שיהיה 

בית ברשות המקומית, ילווה  באדם מטעם הרשות המקומית, על מנת לוודא את כי  בוצעה 

 .הפצה ראויה בצורה איכותית ומקצועית(

כל אחד מהצדדים להסכם מתחייב שלא לעשות שימוש בתכנים כלשהם במסגרת יישום  .5

 ישור מראש של הצד השני. התכנית המאושרת, ללא א

בסיום כל רבעון קלנדרי תתקיים פגישת סטאטוס בין הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית  .6

לבין תמיר. במסגרת הפגישה ייבחנו אופן יישום התכנית ואפקטיביות התכנית.  מטעם תמיר 

ת ינכח  מנהל תחום השיווק וההסברה ומטעם הרשות ינכח המנהל האחראי ליישום התכני

וכן כל בעלי עניין רלוונטיים אחרים ברשות, בין היתר, נציגים ממחלקות חינוך, נוער, 

. פגישה זו ואיכות סביבה/שפ"ע דוברות, פרסום אירועים, גמלאים, חינוך בלתי פורמלי,

 ולבחינת אפקטיביות.  כנית השיווקוצאה לפועל של תתקרא פגישת סטאטוס לבחינת קצב ה

בהתחייבויותיה במסגרת התכנית ו/או במועדים שנקבעו, תמיר ככל שהרשות לא תעמוד  .7

שומרת לעצמה את הזכות "להקפיא" את ההשקעה הכספית אליה התחייבה, עד למועד בו  

הרשות תשלים את התחייבויותיה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה של תמיר 

 בכל מקרה של הפרת ההסכם.   

: הרשות רשאית לתמחר פעילויות ולממן את חלקה בתכנית בשווה כסף בשווה התכנית מימון .8

כסף בהתאם למפורט בתכנית המאושרת. למשל, הרשות רשאית להקצות נכסים פרסומיים 



 
 

 
- 26 - 

 
 

)שלטי חוצות, פרסום במקומון(, עלויות אלו יכומתו לשווי כספי ויקוזזו מחלקה של הרשות 

תית ברשות המקומית אינה ניתנת המקומית במימון התכנית. יובהר, כי פעילות התנדבו

 לכימות כספי ולא תחשב כשווה כסף. 

)כהגדרתה  במהלך תקופת ההטמעהמסגרת התקציב הכולל הצפוי ליישום התכנית המאושרת  

בתחום הרשות  }להשלמה{ משקי בית -יוצבו כלי אצירה ב בתוכנית המאושרת(, תוך הנחה כי

מהצדדים מתחייב לשאת  במחצית העלויות בסך , כך שכל אחד ש"ח}להשלמה{ המקומית, הינו 

מובהר ומוסכם כי תקציב מפורט וסופי, לרבות אבני דרך להוצאתו, יצורף  של }להשלמה{ש"ח.

 לתוכנית המאושרת ותקציב זה בלבד יחייב את הצדדים. 
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 'חנספח 

 תכנית מפורטת להסברה ברשויות המקומיות המיישמות הסדרי הפרדה - 1-נספח י"ח

 xlsx.נספח יח1



:שם הרשות

:משקי בית

:תמיר- שם מנהל הרשות 

:רשות- שם מנהל הפעילות 

תקציב תמיר למטצינג" בסה

:כ תקציב"סה

שנתיים - הצעה לתוכנית שיווק רשויות מקומיות 

'  עלות  ליחפעילותקהל יעד

ח"בש

זמן ביצועהערות סהכ תמיר סהכ רשותבמימוןכמות

כללי
ניו מדיה, כתובה, שילוט חוצותקמפיין מקומי

ניו מדיה, כתובה, שילוט חוצותקמפיין מקומי

, מגנט, שקית כתומה, עלוניםחומרי הסברה בבתים וציוד

עמדות , מדבקות, פוסטר

רול אפים, הסברה

עלון המהווה תזכורת לפח תוכנית לציבור- עלונים גל שני 

הכתום ומפרט את הפעילות 

המתוכננת

הצגת גינה+ דוכן נוכחות באירועים

גני ילדים
משחק שנמצא כעת בפיתוח ערכות לגנים

שיחולק לכל גן

 הצגות שאושרו בתמיר3מתוך הצגה לגנים

(6-12)ו -א

שיעור הדרכה בנושא מחזור שיעור תעשיידע

ס"אריזות בתוך ביה

תגמול בנושא - תערוכה בית ספרית 

יועבר לבהס מהרשות

ת תבחר פעילות /כל מנהל

מתוך רשימה אפשרית

 מערכי שיעור שיכתבו על ידי 2מערכי שיעור למחנכות

תמיר ויועברו למחנכות

(13-18)יב -ז
בפייסבוק עירונית לנוער - תחרות וידיאו 

בנושא הפרדת אריזות פח כתום

 30- פרסים לתחרות וידאו

שניות על הפרדת פסולת 

אריזות

door2door מתנות + הדרכה של הנוער

לחלוקה בבתים

(21-65)צעירים 
הצגה ברשות בנושא הפרדת פסולת 

בתאטרון

תאטרון בסלון

(+65)גמלאים 

פעילות שעליה יסכימו שני אפשרות לשירה בציבור. ס"אפשרות לפעילות במתנ. פעילות גמלאים

הצדדים

   -                תמיר

             -רשות

חתימה תמיר

חתימה רשות

:תאריך תחילת יישום


