דף עזר לנספח א' להסכם
מטרת מסמך זה:
לרשות המקומית
הנחיות לאסמכתאות הנדרשות והטבלה למילוי לשם הגשה למשרד
להגנת הסביבה.
לבודק הלוגיסטי והמאשר הפיננסי במשרד
הנחיות לנספח א' – אופן חישוב התמורה שישולם לרשות המקומית
מודל המתמחזרים.
נדרש
הרשות המקומית תעביר למשרד את המסמכים הבאים לאישור תשלום ,שקוזז
לה על ידי הגוף המוכר בכל רבעון ,לשם תשלום מהמשרד וכן תמלא את
הטבלה לשם אימות החשבון המגיע לה.

יש להיעזר בדוגמאות החישוב

המפורטות בנספח א':
א .משקל כולל של הפסולת שנאספה באמצעות הפחים הכתומים ברבעון -
ממערכת המידע של הגוף המוכר;
ב .תוצאות הדגימות לרבעון הרלוונטי כפי שהתקבלו מהגוף המוכר משקל
ושיעור סך הפסולת בפח הכתום (אחוזים מסך המשקל):
( )1פסולת האריזות
( )2פסולת ברת מיחזור או השבה שאינה פסולת אריזות לתשלום על
ידי המשרד להגנת הסביבה (שקוזזה על ידי הגוף המוכר) ושיעורה
מסך הפח הכתום
זהו הרכיב לתשלום על ידי המשרד במסגרת מודל מימון
המתמחזרים – איסוף פינוי ומיון.
( )3פסולת שאינה מקוזזת (על חשבון הגוף המוכר לפי ההסכם בין
הגוף המוכר לרשות המקומית שאושר על ידי מנהל האריזות -
סמנכ"ל שלטון מקומי)
( )4פסולת אורגנית ושאריות מיון שהועברו להטמנה ואין בגינה כל
תשלום מהמשרד.
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סך משקל הפסולת בסעיף ב = .סך משקל הפסולת בפח הכתום
בסעיף א.
ג .חשבון של קבלן איסוף ופינוי הפח הכתום לרבעון אל הרשות המקומית
כפי שהועבר על ידי הרשות המקומית לגוף המוכר;
ד .הוכחת תשלום עבור הסכום ששולם לרשות המקומית על ידי הגוף
המוכר לרבעון בגין החשבון בסעיף ג .לעיל עבור מרכיב איסוף ופינוי;
ה .סכום הקיזוז אותו לא שילם הגוף המוכר לרשות המקומית בגין החשבון
הקבלן בסעיף ג .לעיל;
ו .סכום הקיזוז בגין רכיב המיון.
תשלום לרשות המקומית מהמשרד עבור קיזוז רכיב האיסוף והפינוי
ז.

יש למלא את הטבלה הבאה.

במידת הצורך יש לחשב על סמך

האסמכתאות המצורפות.
ח .סייג לתשלום מהמשרד -
( )1לשם התשלום על שיעור הפסולת למחזור או השבה הנמצאת
בפח הכתום לעמוד על למעלה מ 10% -מסך הפסולת (עמודה 4
להלן) ובלבד שהגוף המוכר לא ביצע שיפוי בגין פסולת זו.
( )2בשיעור נמוך מ  10%של פסולת למיחזור או השבה בפח הכתום
לא יתבצע תשלום מהמשרד לרשות.
( )3תשלום לרשות המקומית בגין קיזוז במקרה שבו מעל  65%או יותר
מתכולת הפחים הכתומים שיידגמו אינה פסולת אריזות (סעיף .9ב
לנספח התשלומים):
רק בתנאי שבו שיעור הפסולת ברת המחזור או ההשבה (עמודה 3
להלן) יהיה מעל  .20%מתחת ל 20%לא יינתן תשלום מהמשרד.
תשלום לרשות המקומית מהמשרד עבור קיזוז רכיב המיון
ט .סכום לתשלום על רכיב המיון = טון פסולת למחזור או השבה שאינה
פסולת אריזות המצויה בפחים הכתומים (עמודה  3להלן)  Xעלויות המיון
בשיעור של  ₪ 300לטון.
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