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  באריזות טיפול אגף

  ב"תשע, חכסלו"י 
  2011, דצמבר 14 

 פסולת לפינוי באחראים פסולת הפרדת הסדרי

  :פסולת לפינוי אחראי עם התקשרות במסגרת ליישום המאושרים אריזות לפסולת הפרדה  הסדרי להלן

 :זרמים לשני במקור הפרדה הסדר .1

  : להלן כמפורט תבוצע הפסולת הפרדת, זה בהסדר

 :יםזרמ הביתלשני במשק פסולת הפרדת  )א(

 . בלבד המזון שאריות את המכיל – ")נקי רטוב "זרם (ביולוגית פריקה פסולת זרם •

 וכל אריזות פסולת לרבות ביולוגית פריקה שאינה פסולת כל המכיל – יבשה פסולת זרם •

 . אחרת יבשה פסולת

  :םזרמי שלושהל במקור הפרדה הסדר .2

 פסולת של הפרדה תתווסף עליו אשר ,לעיל כמפורט זרמים לשני במקור הפרדה הסדר יכלול זה הסדר

. המנהל עם בתיאום שיקבע כפי ובהרכב, ההסדר וישימות הרשות למאפייני בהתאם ,ייעודי במכל אריזות

 . בחלקו או פסולת לפינוי האחראי של שטחו בכל לחול יכול םזרמי שלושהל במקור הפרדה הסדר

  :אריזות לפסולת במקור הפרדה הסדר .3

 כפי ובהרכב, הקיים תהמעורב הפסולת למיכל שיתווסף ייעודי במיכל זותארי פסולת תופרד זה בהסדר

 הסדר את להתאים יצטרך, זה הסדר ליישם שיבחר פסולת לפינוי אחראי. המנהל עם בתיאום שיקבע

  . במקור ביולוגית פריקה פסולת להפרדת תקנות שיותקנו לאחר בתחומו ההפרדה

, ל"הנ ההפרדה מהסדרי אחד לכל יףלהוס ניתן :ל"הנ ההפרדה הסדרי משלושת אחד לכל ביחס :הערה

  . ייעודיים לזרמים ההפרדה מהסדרי יותר או אחד

 :ייעודיים לזרמים הפרדה הסדרי  .4

 ופסולת מתכת אריזות פסולת, וקרטון נייר אריזות פסולת, פלסטיק אריזות פסולת יופרדו זה בהסדר

  .פסולת פינויל האחראי בתחום יוצבו אשר, בנפרד מהם אחד לכל ייעודיים במיכלים זכוכית אריזות

 : אחר הפרדה הסדר

 שפורטו מההסדרים שונה הפרדה הסדר ליישם מעוניינים יהיו פסולת לפינוי ואחראי תמיר בו מקרה בכל

 במסגרת יישומו טרם זה אחר הפרדה להסדר המנהל אישור יידרש") אחר פרדה הסדרה "להלן( לעיל

 כל את כוללת כשהיא למנהל תוגש האישור בקשת. פסולת לפינוי האחראי לבין תמיר בין ההתקשרות

. פסולת לפינוי אחראי לבין תמיר בין להתקשרות לדוגמא לחוזה 2- 'יז בנספח המפורטים הפרטים

  . בו תנאים וכן האישור תקופת את לקבוע המנהל רשאי האישור במסגרת
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  באריזות טיפול אגף

  :ניסיוני הפרדה הסדר .5

 אישור לקבלת בכפוף, לעיל טיםהמפור מההסדרים שונה שהוא ניסיוני הפרדה הסדר ליישם רשאית תמיר

, מתייחס הוא לגביו הגיאוגרפי האזור, האישור לתקופת, היתר בין, יתייחס כאמור אישור. כך על המנהל

 בחינת לשם הנדרש המידע כל בליווי תוגש כאמור לאישור בקשה. לנכון יראה שהמנהל נוסף תנאי וכל

  . הבקשה

  

סדרים המאושרים התואמים את מדיניות המשרד להגנת יודגש כי ההסדרים המפורטים בחלק זה הם הה

וכן חוזי , חוזי ההתקשרות של תמיר עם אחראים לפינוי פסולת, ונדרש כי התוכנית העסקית של תמיר, הסביבה

על תמיר לוודא כי הסדרי . יהיו תואמים להסדרים אלה, ההתקשרות של תמיר עם נותני השירות השונים

לפי , אחראי לפינוי פסולת יבוצעו תוך התחשבות בפתרונות הקצה הרלבנטייםההפרדה אשר יקבעו לגבי כל 

  .סוגי החומר ולפי האזור הרלבנטי

  
  


