נספח י"ב 1
"הסדר הפרדה במקור לשני זרמים"
.1

כללי
.1.1

.2

מסמך זה מחולק לשני חלקים כדלקמן:
.1.1.1

חלק א' :מכיל את הדרישות והקריטריונים על פיהם נדרש לפעול קבלן
האיסוף והפינוי של כלי האצירה הירוקים (להלן" :הפחים הירוקים")
המוצבים באיזורים בהם מיישם האחראי לפינוי פסולת (להלן" :הרשות
המקומית") הסדר הפרדה במקור לשני זרמים ,והמשמשים לאיסוף
פסולת אריזות מעורבת בלבד (להלן" :הזרם היבש").

.1.1.1

חלק ב' :מכיל את הדרישות והקריטריונים על פיהם נדרש לפעול אתר
החילוץ אליו יגיע הזרם היבש שיפונה מתחומה של הרשות המקומית.

.1.1

קבלן האיסוף והפינוי של הזרם היבש יכונה להלן במסמך זה" :הקבלן" או "קבלן
האיסוף" .אתר החילוץ אליו יגיע הזרם היבש יכונה להלן במסמך זה" :אתר
החילוץ".

.1.1

הרשות המקומית תכלול הוראות בהתאם למפורט במסמך זה ,במכרז אותו היא
תפרסם (ככל שתפרסם) ,לבחירת קבלן האיסוף של הזרם היבש וכן לבחירת אתר
החילוץ שיקלוט את הזרם היבש .כמו כן ,הרשות המקומית תכלול הוראות בהתאם
למפורט במסמך זה ,בהסכם ההתקשרות עם קבלן האיסוף של הזרם היבש וכן
בהסכם ההתקשרות עם אתר החילוץ שיקלוט את הזרם היבש.

.1.1

יובהר כי ההוראות המופיעות בנספח זה אינן ממצות ואף יתכן כי ייערכו בנספח זה
שינויים ,ולפיכך ,בטרם פרסום המכרז על ידי הרשות המקומית לבחירת קבלן
איסוף או אתר חילוץ ,נדרשת הרשות המקומית לקבל הוראות מפורטות ביחס
לנוסח המכרז וכן להעביר את נוסח המכרז לאישור תמיר.

.1.1

אין בהוראות מסמך זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם בין הרשות המקומית לתמיר
אליו מצורף מסמך זה כנספח י"ב.

.1.1

אין לפרש כל הוראה במסמך זה כהוראה הבאה ליצור התקשרות מכל סוג שהיא
בין תמיר לקבלן האיסוף ו/או אתר החילוץ.

.1.1

אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת ,המונחים מופיעים בנספח זה יפורשו בהתאם
לסעיף  1.1להסכם אליו מצורף נספח זה.

חלק א' :קבלן האיסוף
.2.1

הוראות שונות ביחס לטיפול בזרם היבש
.2.1.1
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רכבי איסוף הזרם היבש:
.1.1.1.1

הקבלן ישתמש ברכבי איסוף שהם מרוקנים ונקיים כראוי
משאריות של פסולת אורגנית ,פסולת מעורבת מכל סוג
שהוא ,פסולת בניין ,פסולת גזם או כל פסולת אחרת
שאינה פסולת יבשה.

.1.1.1.1

הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת הפחים הירוקים,
כלומר את הזרם היבש.

.1.1.1

יעד העברת הזרם היבש בכל סבב פינוי:

.1.1.1.1

.2.1.2

שמירה על איכות הזרם היבש:
.1.1.1.1

.2.1.2

.1.1.5

.2.2

קבלן האיסוף יפנה את הזרם היבש שנאסף על ידו בכל
סבב פינוי ,ישירות לאתר החילוץ עליו תורה לו הרשות
המקומית ,מעת לעת.

קבלן האיסוף אינו רשאי לערב את תכולת הפחים הירוקים
עם פסולת אחרת מכל סוג שהוא ,וזאת לאורך כל תהליך
הפינוי של תכולת הפחים הירוקים ,דהיינו ,משלב פינוי
תכולתם של הפחים הירוקים ועד הבאתם לאתר החילוץ
 2לעיל.
כאמור בסעיף  .1.2

דיווחים:
.1.1.1.1

קבלן האיסוף ידווח ,לא יאוחר מ 15-ימים מסיומו של כל
חודש קלנדרי ("החודש המדווח") ,על משקל הזרם היבש
שנקלט באתר החילוץ במהלך החודש המדווח ,וזאת על
ידי מערכת הדיווח האינטרנטית .השימוש במערכת הדיווח
האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת
ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי השימוש והוא
מתחייב לפעול לפיהם .הדיווח יבוצע בהתאם להוראות
תמיר ,כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית ,ויכלול את כל
המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה ,ככל
שיידרש (להלן" :הוראות תמיר").

.1.1.1.1

יובהר ,כי לצורך העברת הדיווח ,כמפורט בסעיף 1.1.1.1
על הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי ( )PCבעל
חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של ( 10עשרה)
מגה ,לכל הפחות ,ודפדפן מסוג ( Explorerגרסה  9ומעלה)
ו/או מסוג  Chromeותוכנות .Office

פיקוח :הקבלן יתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או
תמיר לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו ,כפי שתורה הרשות
המקומית.

הבעלות בפסולת האריזות שבזרם היבש
.1.1.1

הבעלות בפסולת האריזות המצויה בזרם היבש היא של תמיר בלבד,
ולפיכך יחולו ההוראות הבאות:
.1.1.1.1

קבלן האיסוף של הזרם היבש מחויב להעביר את כל הזרם
 2לעיל.
היבש לאתר החילוץ כקבוע בסעיף  .1.2

.1.1.1.1

קבלן האיסוף לא יבצע בזרם היבש (כולו או חלקו) את
אחת או יותר מהפעולות הבאות (להלן" :הפעולות
האסורות"):
.1.1.1.1.1

מכירה;

.1.1.1.1.1

ייצוא לחו"ל;
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.2.2

.1.1.1.1.1

מיחזור;

.1.1.1.1.5

כל טיפול או פעולה אחרת.

סנקציות על הפרות
.1.1.1

.1.1.1

.2.2

.1.1.1.1.1

השבה;

בהסכם בין הרשות המקומית לקבלן האיסוף ייקבע כי על הפרות
ההתחייבויות הבאות של קבלן האיסוף יחולו קנסות בגובה כפי שתקבע
הרשות המקומית:
.1.1.1.1

שימוש ברכב שאינו עומד באחת או יותר הדרישות
המפורטות בסעיף  2.1.1לעיל וכן שימוש ברכב במצב
תפעולי או תחזוקתי גרוע ,או רכב שממנו נופלים לקרקע
פריטים שנאספו.

.1.1.1.1

פינוי הזרם היבש ליעד אחר מהיעד הקבוע בסעיף 2.1.2
לעיל.

.1.1.1.1

ביצוע אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט בסעיף
 2.2.1.2לעיל.

.1.1.1.1

אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  2.1.4או דיווח לא
נכון.

בהסכם עם קבלן האיסוף יובהר כי אין באמור בעניין ההפרות כנ"ל כדי
לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין או על פי
ההסכם ,וכי כל זכויות הרשות הן במצטבר.

הפרות יסודיות
.1.1.1

הרשות המקומית תקבע בהסכמיה עם קבלן האיסוף את ההוראות
הבאות ,ביחס להפרות שיתבצעו על ידי קבלן האיסוף:
.1.1.1.1

כל הפרה שלא תוקנה בתוך  11ימים ממתן ההודעה על
ההפרה ,תחשב הפרה יסודית .כמו כן ,כל הפרה אשר
תחזור יותר משלוש פעמים ,תיחשב להפרה יסודית ,אף
אם תוקנו ההפרות ,כולן או חלקן.

.1.1.1

בכל מקרה של הפרה יסודית הרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם
עם הקבלן באופן מידי ,ולחלט את הערבות הבנקאית.

.1.1.1

בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,על כל הפרה יסודית ,יוטל פיצוי
כספי.
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.1.1.1

.1

בהסכם יובהר גם כי אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית
במקרה של הפרות כנ"ל ,כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות על פי
כל דין או על פי ההסכם ,וכי כל זכויות הרשות יהיו במצטבר.

חלק ב' :אתר החילוץ

1

.1.1

הרשות המקומית תתקשר בהסכם עם אתר החילוץ  ,ולפיו אתר החילוץ יפריד את
פסולת האריזות מתוך הזרם היבש ותמיינה לפי סוגי חומרים בהתאם לדרישות
תמיר (להלן" :פסולת האריזות הממוינת") ,תכבוש את פסולת האריזות הממויינת
ל"באלות" סטנדרטיות ,תעמיסן על משאיות ותעבירן לרשותה של תמיר (להלן:
"שירותי ההפרדה והמיון").

.2.2

יובהר לאתר החילוץ כי פסולת האריזות הממוינת הינה בבעלותה של תמיר.

.1.1

הרשות המקומית תקבע בהסכם שתחתום עם אתר החילוץ הוראות ולפיהם אתר
החילוץ יעביר את פסולת האריזות הממוינת לרשותה של תמיר או מי מטעמה
ותאסור על אתר החילוץ לבצע את אחת או יותר מהפעולות הבאות מכירה; ייצוא
לחו"ל; השבה; מיחזור; כל טיפול או פעולה אחרת.

.1.1

כמו כן יחויב אתר החילוץ להעביר לרשות המקומית דיווחים מפורטים ביחס
לפסולת האריזות כמפורט בסעיף  3.6.1.1להלן.

.1.5

תמיר ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית להעביר את פסולת האריזות
הממוינת לאתר החילוץ ,כחלק מהתשלום לאתר החילוץ עבור שירותי ההפרדה
והמיון.
במקרה זה יחולו ההוראות הבאות:

.1.3

.1.5.1

הרשות המקומית תקבע בהסכם שתחתום עם אתר החילוץ הוראות
ולפיהם אתר החילוץ יעביר את פסולת האריזות הממוינת למפעל
מיחזור מוכר בישראל ,אלא אם כן ניתן אישור של תמיר ,מראש ובכתב,
לבצע פעולות אחרות כמו השבה או יצוא לשם מיחזור.

.1.5.1

כמו כן יחויב אתר החילוץ להעביר לרשות המקומית דיווחים מפורטים
 3להלן.
 .6.1.1 3
ביחס לפסולת האריזות כמפורט בסעיף  .6.3

דיווחים:
.1.3.1.1

אתר החילוץ יעביר לרשות המקומית לא יאוחר מ 15-ימים
מסיומו של כל חודש קלנדרי (להלן" :החודש המדווח"),
דיווחים אודות משקל הזרם היבש שנקלט באתר החילוץ
ומשקל כל אחד מתוצרי המיון שחולצו מתוך הזרם היבש
שנקלט על ידי אתר החילוץ כאמור ,וזאת על ידי מערכת
הדיווח האינטרנטית .השימוש במערכת הדיווח
האינטרנטית יהיה בהתאם לתנאי השימוש של המערכת
ובכפוף לאישור המשתמש כי קרא את תנאי השימוש והוא
מתחייב לפעול לפיהם .הדיווח יבוצע בהתאם להוראות
תמיר ,כפי שתמיר תעבירן לרשות המקומית ,ויכלול את כל

 1תשומת לבכם למסמך ההבנות שנקבעו בין תמיר למרכז לשלטון מקומי מיום  11.08.1011המתייחסות להתחשבנות
בכל הנוגע לטיפול באתר החילוץ ואשר ייחשבו כחלק בלתי נפרד מנספח זה.
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המידע שיידרש על ידי תמיר מאת הרשות המזמינה ,ככל
שיידרש (להלן" :הוראות תמיר").
.1.3.1

.1.3.1

.1.3.1.1

ככל שבכפוף לאישורה של תמיר יבצע אתר החילוץ פעולה
אחרת כאמור בסעיף  1.5.1לעיל ,יעביר אתר החילוץ
לרשות המקומית את הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח
האינטרנטית ,וזאת בהתאם להוראות תמיר.

.1.3.1.1

יובהר ,כי לצורך העברת הדיווח ,כמפורט בסעיף  1.3.1.1ו–
 ,1.3.1.1על הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי ()PC
בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של 10
(עשרה) מגה ,לכל הפחות ,ודפדפן מסוג ( Explorerגרסה 9
ומעלה) ו/או מסוג  Chromeותוכנות .Office

במקרה בו בחרה תמיר להעביר לאתר החילוץ את פסולת האריזות
כאמור בסעיף  3.5לעיל ,יחולו ההוראות הבאות:
.1.3.1.1

אתר החילוץ יעביר לרשות המקומית לא יאוחר מ 15-ימים
מסיומו של כל חודש קלנדרי (להלן" :החודש המדווח"),
דיווחים בפורמטים המצורפים כנספחים ב '1ו -ב1ב'
לנספח זה .לדיווחים יצורפו תעודות שקילה המאמתות את
משקל הזרם היבש שנקלט באתר החילוץ תוך ציון תאריך
הקליטה ,ומשקל של כל אחד מסוגי פסולת האריזות
הממוינת ,וכן תעודות משלוח ותעודות שקילה חתומות על
ידי מורשה חתימה במפעל המחזור אליו הועברה פסולת
האריזות הממוינת ,תוך ציון תאריך הקליטה במפעל
המיחזור.
במקרה של העברת פסולת האריזות הממוינת להשבה או
ליצוא לשם מיחזור ,בכפוף לאישור תמיר מראש ובכתב,
יעביר אתר החילוץ לרשות המקומית אסמכתאות
מפורטות לפעולות אלו ,ובכלל זאת משקל פסולת האריזות
הממוינת לגביה התבצעה השבה או יצוא כאמור.

.1.1

פיקוח:
אתר החילוץ יתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או תמיר לפעול
ולפקח על פעולותיה ועל דיווחיה ,וכן תאפשר לרשות המקומית ו/או לתמיר לבצע
בדיקות איכות ,לרבות דגימות ושקילות ,של פסולת האריזות הממוינת.

.2.3

סנקציות על הפרות
.1.8.1

בהסכם בין הרשות המקומית לאתר החילוץ ייקבע כי על הפרות
ההתחייבויות הבאות של אתר החילוץ יחולו קנסות ,כפי שתקבע הרשות
המקומית:
.1.8.1.1

ההוראות שבסעיפים .3.3 ,0

.1.8.1.1

אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  3.6לעיל ,או דיווח
לא נכון.
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.1.8.1

.2.3

בהסכם עם אתר החילוץ יובהר כי אין באמור בעניין ההפרות כנ"ל כדי
לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין או על פי
ההסכם ,וכי כל זכויות הרשות הן במצטבר.

הפרות יסודיות
.1.9.1

הרשות המקומית תקבע בהסכם עם אתר החילוץ את ההוראות הבאות,
ביחס להפרות שיתבצעו על ידי אתר החילוץ:
.1.9.1.1

.2

כל הפרה שלא תוקנה בתוך  11ימים ממתן ההודעה על
ההפרה ,תחשב הפרה יסודית .כמו כן ,כל הפרה אשר
תחזור יותר משלוש פעמים ,תיחשב להפרה יסודית ,אף
אם תוקנו ההפרות ,כולן או חלקן.

.1.9.1

בכל מקרה של הפרה יסודית הרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם
עם אתר החילוץ באופן מידי ,ולחלט את הערבות הבנקאית.

.1.9.1

בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,על כל הפרה יסודית ,יוטל פיצוי
כספי.

.1.9.1

בהסכם יובהר גם כי אין בביטול ההסכם על ידי הרשות המקומית
במקרה של הפרות כנ"ל ,כדי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות
המקומית על פי כל דין או על פי ההסכם ,וכי כל זכויות הרשות יהיו
במצטבר.

הוראות כלליות :קבלן האיסוף ואתר החילוץ – קבלן עצמאי
.1.1

בהסכמים עם קבלן האיסוף ועם אתר החילוץ  ,כל אחד מקבלן האיסוף ואתר
החילוץ יצהיר ויתחייב כי:
.1.1.1

הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו ,אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.

.1.1.1

אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין הרשות יחסי עובד
מעביד ,כמשמעם על פי כל דין.

.1.1.1

הוא ייתן את שירותיו לרשות כקבלן עצמאי וכל האנשים שיועסקו על
ידו או מטעמו ,יועסקו על חשבונו ,ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם
בין בחוזים ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.

.1.1.1

בגין כל עובדיו או מי מטעמו ,הוא יהיה אחראי עבור כל תשלום לביטוח
לאומי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות לא
תהיה כל אחריות לגביו או למי מעובדיו ,בין אחריות חוזית ובין אחריות
בנזיקין או אחרת ,וכי הוא וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות
סוציאליות ו/או לפיצויים מהרשות.

.1.1.5

כל עובד אצלו אשר יספק את השירותים ,מועסק על ידו בלבד ,כי הוא
אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין ,וכי הוא ידאג על
אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין
בגין העסקת כל עובדיו כאמור ,לרבות משכורת על כל רכיביה ,ולרבות
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תשלומי חובה ,מסים וכל היוצא באלה ,לרבות הפרשה לקופת פיצויים,
בהתאם לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.
.1.1.3

כל פעולותיו תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו ,לרבות כל
ההוצאות מסוג כלשהו הכרוכות במתן השירות לרשות.

.1.1.1

הוא ישפה ויפצה את הרשות ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל סכום
שבו נשאה הרשות או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה
הרלבנטית מטעמו ושעילתה בקיום יחסי עובד-מעביד עם הרשות .כמו
כן הוא ישפה ויפצה את הרשות בגין כל הפסד ,נזק או הוצאה (לרבות
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) אשר הרשות נשאה בהם או חויבה לשאת
בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל ,ובלבד שהרשות תודיע לקבלן תוך זמן
סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל.
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