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 נייר מפרט דרישות טיפול בפסולת 

 

  נייר   פסולת  לאיסוף  ייעודיים  אצירה  כלי  של  ואחזקה  הצבה,  אספקה   עבודות  יבצע  הקבלן .1

  חזורלמ   המועצה  של  השיפוט  משטח  תכולתם  ופינוי(,  לבן  ונייר,  מעורב  עיתון  נייר  לרבות)

 . בישראל מוכר

  מעת  להשתנות   עשויים,  היעודיים  האצירה  כלי  של   וכמותם  סוגם  כי   האיסוף  לקבלן  מובהר .2

 . המועצה ידי  על לקבלן   שתימסר העבודה   לתוכנית בהתאם וזאת  לעת

טון. בעלת קיבולת    14.99רכינה מנוף לפינוי פסולת במשקל של    תמשאיהפינוי יתבצע על ידי   .3

 ואילך.  2016קוב. שנת ייצור   24מינימלית של 

 .בישראל  דין  כל  פי  על  מורשה  חזורמ   למפעל  חזור למ  הפסולת  כל  את   חשבונו  על  ישנע   הקבלן .4

  ביום   בשבועיים  פעםתהיה    הפינוי   תדירות  .היום  בשעות   יבוצע  הפינוי :  איסוף  והסדרי   שעות .5

 . המועצה נציג מול  שיקבע כפי  ,בשבוע קבוע

לתנאים   .6 בהתאם  הפינויים,  תדירות  את  לשנות  הזכות  את  לעצמה  משאירה  המועצה 

 המשתנים ברשות. 

  פסולת  עם  האצירה  כלי  מסוגי  אחד  כל  תכולת  את  לערבב  רשאי  אינו  הקבלן  כי  מובהר .7

 . הפינוי תהליך  כל לאורך  וזאת שהוא סוג מכל אחרת

 .קוב  1.5 של בנפח 'תפוזיות' מסוגמכלים  23: ברשות הנדרשת האצירה כלי כמותסוג ו .8

לפני   .9 ידי המועצה  על  יקבעו  ידי הקבלן  על  'תפוזיות' שיספקו  צבע מתקן המיכלים מסוג 

 הצבתם.

 סימונים ומדבקות:   .10

את    המיכלים   שיכלול  קיימא,  ובר  ברור  בסימון  תשלום  תוספת  ללא  יסומנו 
ס"מ ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו,    10הפרטים הבאים: שם היצרן בגודל עד  

עם  שיתואם  בצבע  יבוצע  הסימון  מירבי.  ומשקל  ייצור  ארץ  תקן,  הכלי,  קיבול 
דפס הרשות המזמינה, באחת מהשיטות הבאות )על פי בחירת הספק(: הטבעה, ה

 משי, הדפסת חום בצבע לבן, הבלטה או הטבעה ביציקה. 

הרשות רשאית לדרוש כי שם היצרן ו/או הסימון המסחרי הרשום שלו יסומנו על 
 דופן הצד של הכלי ולא בחזית הכלי וזאת ללא תוספת תשלום.

מדבקת   תשלום  תוספת  ללא  תודבק  המיכלים  חזית  שקופה   P.V.Cעל 

Monomeric White Gloss    ( עמידה בתנאי חוץ עם 5%  -מיקרון )+/   100בעובי
 )בנוסח, ואותיות בהתאם לקביעת חברת תמיר(. צבעים  5כיתוב עד 

ס"מ. יובהר כי ייתכנו שינויים בממדי    50x58אורך ורוחב מינימאלי של המדבקה   
המדבקה ולכן על הקבלן לוודא, טרם ייצור ו/או הדבקת המדבקות, כי המדבקות  

ללא תואמו מדבקות  ידביק  ו/או  מדבקות  יספק  לא  הקבלן  הרשות.  צרכי  את  ת 
 אישור זה, כאמור.  

בלבד"(   ניירישולב כיתוב ייחודי של הרשות )"פסולת תפוזיות על גבי כלי האצירה 
 ללא תוספת תשלום, כאשר כיתוב זה יעשה בהטבעה בצבע לבן. 



 

  להגדיל או להקטין את כמות, רשאית  הבלעדי  דעתה   שיקול על פי    כי המועצה,    בזאת   מובהר .11

טענה   כל תהא לא ולקבלן, אשהו  סוג ומכל, יאשה כמות בכל, לעיל המפורטת האצירה כלי

 .בגין כך המועצה כלפי  דרישהאו 

החליטה המועצה להגדיל או להקטין את כמות מכלי העצירה, הקבלן יספק, ללא תמורה   .12

 כלי העצירה הנדרשים בהתאם להודעת המועצה.נוספת או יפנה ללא תמורה נוספת את 

  כלי  של  והוויזואלי  הפיסי  ולמצבן  שוטפת  לתחזוקה  חשבונו  על  לדאוג  מתחייב  הקבלן .13

  מבלאי   כתוצאה,  להן  שייגרם   נזק  כל  חשבונו  על  ולתקן  נייר   לפסולת  הייעודיים  האצירה

  ועל ,  זאת   עם   .הייעודיים  האצירה  לכלי  הפיך  בלתי  נזק  או  גניבה  של  מקרים  ולמעט,  שימוש

 על   נגרם  אשר,  הפיך  בלתי  נזק  לרבות,  נזק  לכל  אחראי  יהיה  האיסוף  קבלן,  לעיל  האמור  אף

  כאמור  ייעודי  אצירה  כלי  כל  יחליף  או  נזק  כל  ייתקן  כזה  ובמצב,  מטעמו  מי  ידי  על  או  ידו

  החלטת .  ובכתב  מראש  אליו  שתועבר  כפי,  מהמועצה  הדרישה  קבלת  מרגע  סביר  זמן  תוך

  או   דרישה  כל  תהא  לא  האיסוף   ולקבלן  סופית   תהיה  הנזק  לגורם  באשר  המקומית  הרשות

 . זה לעניין  תביעה

 

 דיווחים .14

 , מצהיר ומתחייב קבלן האיסוף כדלקמן: הניירביחס לפסולת         

להלן:  ימים מסיומו של כל חודש קלנדרי )   15-קבלן האיסוף ידווח, לא יאוחר מ 14.1

פסולת   על  של    הנייר"החודש המדווח"(,  ידו מתחומה המוניציפלי  על  ופונתה  שנאספה 

הרשות המקומית, במהלך החודש המדווח, ואשר הועברה למפעל מחזור מוכר בישראל, 

מוש במערכת הדיווח האינטרנטית יהיה  וזאת על ידי מערכת הדיווח האינטרנטית. השי

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, לרבות צירוף אסמכתאות, תעודות שקילה ותעודות משלוח ממפעל המחזור אליו  

   הועברה הפסולת  )להלן: "הוראות תמיר"(.

(  PCיובהר, כי לצורך העברת הדיווח, על הקבלן לוודא כי יש ברשותו מחשב אישי )  14.2

ודפדפן    )עשרה( מגה, לכל הפחות,   10בעל חיבור לרשת האינטרנט במהירות גלישה של  

 .Officeותוכנות  Chromeומעלה( ו/או מסוג  9)גרסה  Explorerמסוג 

תמיר   14.3 ו/או  המקומית  הרשות  מטעם  למפקחים  לאפשר  מתחייב  הקבלן  פיקוח: 

ו/או   ו/או מי מטעמן לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו, כפי שתורה הרשות המקומית

 תמיר ו/או מי מטעמן מעת לעת.

 

הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו בביטוח צד שלישי כנגד כל תביעה לנזק    ביטוח: .15

ו/או שימוש אחר בכלי האצירה הייעודיים. הקבלן  הנייר  שייגרם כתוצאה מאיסוף פסולת  

י הקבלות  , עם דרישתה, את פוליסת הביטוח וכן העתקמועצה המקומית בית אלימציא ל

   על תשלום דמי הביטוח.



על פי מפרט דרישות בכפוף להגשת כלל הדיווחים הנדרשים    וזאת,  40+    שוטף:  תשלום  תנאי .16

 .פסולת נייר

מבלי לגרוע מסמכויות המועצה על פי ההסכם, תהיה רשאית המועצה להטיל על הקבלן   .17

 : קבלןה הפרות עלהבאות    סנקציותאת ה

,  בחלקו  או  החוזה  נשוא  הפינוי  אזור  בכל,  נייר  פסולת  לפינוי  אצירה  כלי  תכולת   פינוי .א

 .    פינוי סבב לכל ₪ 1,000: המקומית הרשות ידי על שנקבע ביום שלא

 לכל   ₪  50:  ספציפית  איסוף  מנקודת  נייר  פסולת  לפינוי  אצירה  כלי  תכולת  פינוי  אי .ב

 . פינוי סבב בכל איסוף נקודת

  ייעודיים   מזרמים  אריזות  פסולת  סוגי  עם  שפונתה  הייעודית  האריזות  פסולת  ערבוב .ג

 .   פינוי סבב לכל ח"ש  1,000: אחרת פסולת   סוגי כל או  אחרים

 ₪ לכל הפרה.  1,000: שגוילעיל, או דיווח   14 אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף .ד

 


