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 פינוי אשפה עודפת מבתי עסקלהסכם  הנדון:
 

 

     ין:ב

 המועצה האזורית גוש עציון

 (": "המועצהלהלן)                      33499ד.נ. צפון יהודה 

 
    בין: ל

 _ח.פ. ________________,  בית העסק _____________________ 

  _________________שכתובתו _________

 ("בית העסק": להלן)             החתימה מטעמו  מורשיבאמצעות 

 
 .המועצה, למקום הטמנה מוסדרע"י הצדדים מבקשים להסדיר את פינוי אשפה עודפת מבית העסק,  .1

בית העסק, העולה בכמותה על כמות האשפה פעילות מאשפה הנוצרת כתוצאה  - "אשפה עודפת"

הליבה שהיא מספקת. תחשיב אשפה עודפת הביתית, שחובתה של המועצה לפנות במסגרת שירותי 

 ( .www.baitisraeli.co.il) באתר האינטרנט של המועצה והמוצגמפורט במסמך נלווה 

 , לבית העסק, בתשלום. ליטר _של ___תקין, בנפח ו מיכל אצירה ייעודי__ _ תספק ותציב המועצה  .2

של בית עסק תחולק בין מספר  כי אשפההמועצה רשאית לקבוע, לאחר התייעצות עם בית העסק,  .9

 .כלי אצירה. זאת, לשם שמירה על ציוד ותקינות משאית האשפה בלבדמי

 .בית העסק, במקום עליו יחליטו הצדדיםשל או באזור התפעולי מיכל האצירה יוצב בחצר  .4

בית העסק ידאג לתקינות מיכל האצירה, לבטיחות סביבת המיכל, ולניקיון סביבות מיכל האצירה.  .5

  .ר וככל שניתן נעולעל המיכל סגויקפיד לשמור בית העסק 

  .את מיכל האצירה ___ פעמים בשבוע, או בהתאם להודעה של בעל העסקתפנה המועצה  .6

 .ציבוריים, אלא בהיתרק למיכלי אצירה אחרים, פרטיים/לא תותר השלכת אשפה עודפת של בית העס .7

בית העסק ישליך אך ורק אשפה מסוג קרטונים/ אריזות/ אורגני/ זכוכית/ אשפה מעורבת )מחק את  .8

 שניתן לו. המיותר(, למיכל האצירה 

שלא לפנות את מיכל המועצה רשאית במידה ועורבבה אשפה במיכל האצירה בניגוד להנחיה,  .3

 תהיה טענה כלפי המועצה. האצירה, עד להפרדה נאותה של הפסולת כפי שנדרש, מבלי שלבית העסק

, כאשר סכום זה כולל את עלות ₪ ____פינוי של כל מיכל אצירה, ישלם בית העסק סך של כל תמורת  .13

 היטלי ההטמנה וכל תשלום או אגרה הנדרשת במקום ההטמנה. העבודה, עלויות הנסיעה, 

התשלום ר את סק, בהתאם לביצוע בפועל; בית העסק יסדיעמחלקת הגביה תוציא חיובים לבית ה .11

 .מועצה האזורית גוש עציוןישירות למול מחלקת הגביה ב

 מיום ___/___/___ ועד ליום ___/___/___.  –תוקף ההסכם  .12

 
 
     ____________________   ________________________ 

 בית העסק            המועצה     
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