תקנון תחרות "הבניין הממחזר"
 .1מטרת התחרות
עיריית הרצליה ותאגיד המיחזור ,כהגדרתם בסעיף  2להלן ,מכריזים על תחרות עירונית לעידוד
הפרדת פסולת אריזות לפח הכתום ,במטרה לקדם את הטמעת נושא הפרדת הפסולת בעיר.
בתקופת התחרות יפעלו המשתתפים למקסום השלכת פסולת אריזות לפח הכתום של הבניין.
פסולת האריזות שתיאסף בפחים הכתומים תישקל ,ושלושת הבניינים שיהיו בעלי משקל פסולת
האריזות הגבוה ביותר ,באופן יחסי ומשוקלל בין כל הבניינים ,יזכו בפרסים ,והכל בכפוף לתנאי
תקנון זה.

 .2הגדרות
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:
"העירייה" עיריית הרצליה.
"תאגיד
המיחזור"

ת.מ.י.ר ,תאגיד מיחזור יצרנים בע"מ (חל"צ) ח.פ.514612811 .

"המשתתפים"
בניין שהרשמתו לתחרות אושרה על-ידי העירייה ודייריו.
"אתר
האינטרנט" דף ההרשמה באתר האינטרנט העירוני שכתובתוwww.herzliya.muni.il/ :
בניין המשמש למגורים בלבד ,אשר כולל  4-16דירות ונמצא בתחום העיר
"בניין נמוך"
הרצליה ,למעט בניין שהפח הכתום המיועד לשימושו ,אינו משמש אותו באופן בלעדי.
"בניין גבוה" בניין המשמש למגורים בלבד ,אשר כולל  17דירות ומעלה ונמצא בתחום העיר הרצליה,
למעט בניין שהפח הכתום המיועד לשימושו ,אינו משמש אותו באופן בלעדי

"פסולת אריזות
פסולת אריזות כהגדרתה בחוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"ה – .2011
"פח
כתום"

פח כתום המיועד להשלכת פסולת אריזות למיחזור ,שהעירייה הציבה בשטח הבניין
ולשימושו הבלעדי של הבניין .הפח אינו מחובר באופן קבע לקרקע ואין בעיית נגישות
לפח.

"הפרסים" הפרסים שיינתנו לזוכים בתחרות ,כמפורט בפרק  10להלן.

 .3התנאים להשתתפות בתחרות
 1.1קיומו של בניין עם פח כתום ,כהגדרתם בפרק  2לעיל.

 1.2בניין בו מתגורר עובד עירייה ממערך תברואה וסביבה בעירייה ו/או עובד תאגיד המיחזור
____________לא יוכל להשתתף בתחרות.

 .4הרשמה לתחרות
המורשה לרשום את הבניין
 4.1ההרשמה תתבצע על-ידי מורשה מטעם הבניין ,באחת משתי האופציות שלהלן ,ובכפוף
לאמור בס'  4.7 – 4.2להלן:
 4.1.1מי מחברי ועד הבית של הבניין.
 4.1.2אדם בגיר ,בן  18ומעלה ,שהוסמך ,בכתב ,על-ידי כל דיירי הבניין ,לרשום את הבניין
לתחרות.
(להלן – "המורשה").
 4.2באחריות המורשה ,כאמור ,לתלות בלוח המודעות של הבניין ,במשך השבוע שלפני תחילת
התחרות ,מודעה ברורה המפרטת את הכוונה להירשם לתחרות ,פרטי התחרות העיקריים
והאפשרות לעיין בתקנון ולקבל הבהרות נוספות מהעירייה ,בנוסח המצ"ב כנספח א'.
האחריות למלא דרישה זו מוטלת באופן אישי על המורשה ,כאמור ,והפרתה הינה הפרה
יסודית שתחייב את המורשה לרשום את הבניין לפצות ולשפות את העירייה ו/או תאגיד
המיחזור ו/או מי מדיירי הבניין בגין כל נזק שייגרם להם בשל כך.
אופן ההרשמה
 4.1ההרשמה יכולה להתבצע על-ידי המורשה ,באחת משתי הדרכים המפורטות להלן:
4.1.1

4.1.2

4.1.1

באמצעות מערכת ההרשמה הממוחשבת באתר האינטרנט כהגדרתו בפרק  2לעיל
(אישור על קריאת התקנון והסכמה לכל תנאיו יתבצע בתיבת סימון וירטואלית בהליך
ההרשמה).
באמצעות מייל שכתובתו _lironm@herzliya.muni.ilבמשלוח הבקשה במייל יש לציין
כתובת הבניין; שם מלא ומס' טלפון של הרושם; אישור בכתב על קריאת התקנון
והסכמה לכל תנאיו.
באמצעות פקס .09-9529101 :במשלוח הבקשה בפקס יש לציין כתובת הבניין; שם
מלא ,מס' טלפון ופקס של הרושם; אישור בכתב על קריאת התקנון והסכמה לכל
תנאיו.

 4.4בהרשמה לתחרות אין להזין פרטים לא נכונים ו/או מטעים ואין להתחזות לאדם אחר .ככל
שתתבצע הרשמה באופן זה לא ישאו העירייה ו/או תאגיד המיחזור באחריות לכך.
 4.5לאחר ההרשמה תשלח העירייה או מי מטעמה אישור על ביצועה בהצלחה .רק אישור
העירייה ,כאמור ,יהווה אסמכתא להשתתפות בתחרות.
 4.6האחריות לרישום לרבות הזנת פרטים נכונים ,וידוא קליטת ההרשמה במערכת וקבלת אישור
העירייה על קליטתה מוטלת על המשתתפים ועל המורשה בלבד ולעירייה ולתאגיד המיחזור
לא תהיה כל אחריות בקשר לרישום ומסירת אישור על קליטתו ,כאמור.

 4.7המשתתפים בתחרות מוותרים על סודיות בנוגע לפרטי ההרשמה.

 .5תקופת התחרות
 5.1התחרות תחל בתאריך ___ __15.11.17ותסתיים בתאריך ( ___11.12.17כולל).
 5.2העירייה תהיה רשאית לשנות את תקופת התחרות ,כאמור ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,והיא
תעדכן על כך את המשתתפים באמצעים סבירים שייקבעו על-ידה.

 .6פרסום
העירייה ותאגיד המיחזור ,על-פי שיקול דעתם הבלעדי ,רשאים לסקר ולפרסם את ההשתתפות
והזכייה בתחרות ,לרבות שמות המשתתפים ותמונותיהם ,בכפוף לכל דין.
סיקור ופרסום לרבות :צילום ושידור בכל מדיה ובכלל זה טלוויזיה ,רדיו ,שילוט ,עיתונות,
אינטרנט ,רשתות חברתיות ,לצרכי העירייה ותאגיד המיחזור.

 .7אופן בחירת הזוכים
כללי
 7.1במסגרת התחרות יחולקו הבניינים המשתתפים ל 2-קטגוריות :
 .1בניינים נמוכים 16 -4 :יח' דיור.
 .2בניינים גבוהים 17 :יחידות דיור ומעלה.
 7.2שלושת הבניינים ,בכל קטגוריה ,שיצברו את המשקל המשוקלל הגבוה ביותר של פסולת
אריזות שהושלכה לפח הכתום של הבניין ,במהלך כל תקופת התחרות ,יהיו הבניינים הזוכים,
בכפוף לקיום הוראות תקנון זה.
מועדים ואופן שקילת הפסולת
 7.1בדיקת כמות ואיכות הפסולת תכולת הפח הכתום תתבצע במועדים ובשעות שייקבעו על-ידי
העירייה ותאגיד המיחזור ,ובמידת האפשר בסמוך למועד המשוער של ריקון הפח הכתום
הנקבע על-ידי העירייה.
בנסיבות אלו על המשתתפים לקחת בחשבון כי ייתכן ומועדי הבדיקה לא יהיו תואמים
למועדים בהם ישנה תכולה מקסימאלית של פסולת בפח הכתום.
 7.4אופן ביצוע הבדיקה ייקבע על-פי שיקול דעתם הבלעדי של תאגיד המיחזור והעירייה.
פסולת שלא תילקח בחשבון במסגרת הבדיקה
 7.5במקרים שלהלן ,העירייה ותאגיד המיחזור ,על-פי שיקול דעתם הבלעדי ,יהיו רשאים לא
לבדוק ,או לבדוק באופן חלקי את הפסולת ,או לפסול את הבניין מהשתתפותו בתחרות:
7.5.1
7.5.2

קיים חשש סביר כי הפסולת בפח הכתום אינה של הבניין בלבד.
חוסר נגישות לפח הכתום.

7.5.1
7.5.4

חלק בלתי סביר מהמושלך לפח הכתום אינו פסולת אריזות.
במועד הבדיקה לא אותר הפח הכתום של הבניין.

הקביעה אם האמור בס'  7.5.1-7.5.4לעיל התקיים תהיה בשיקול דעתם הבלעדי של העירייה
ו/או תאגיד המיחזור.
אופן בחירת הזוכים
 7.6העירייה תשקלל את תוצאות בדיקת הפסולת המצטברת במהלך כל תקופת התחרות ,בכל
בניין .סכום זה יחולק במספר הדירות הקיימות בכל בניין.
שלושת הבניינים ,בכל קטגוריה ,שיהיו בעלי התוצאה הגבוהה ביותר יהיו הזוכים בתחרות,
מהמקום הראשון עד השלישי ,בהתאמה לפי התוצאה הגבוהה יותר.
בחירת הזוכים ,כאמור ,תעשה על-פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה ותהיה סופית.

 .8חובות המשתתפים בתחרות
 8.1על המשתתפים לקיים את הוראות התקנון ובכלל זה:
8.1.1
8.1.2

להימנע מהתנהגות בלתי הולמת לרבות מסירת פרטים לא נכונים בהרשמה.
להימנע ממרמה ו/או הטיית תוצאות הבדיקה לרבות העברת פסולת מפחים שאינם
שייכים לבניין על-ידי דיירי הבניין ו/או מי מטעמם.

 .9פסילה מהשתתפות בתחרות
 9.1לעירייה ולתאגיד המיחזור יהיה שיקול הדעת הבלעדי לפסול בניין ו/או מי מדייריו ,בכל שלב,
מהשתתפות בתחרות ו/או לקבל את הפרס בחזרה ,במידה ודיירי הבניין ו/או מי מטעמם
הפרו את הוראות התקנון ו/או כל דין .מובהר כי אין בהימנעות מפסילה/דרישה להחזרת
הפרס במועד מוקדם יותר בכדי למנוע את האמור לעיל ,גם במקרה שניתן היה לברר נתונים
אלו במועד מוקדם יותר .בנוסף אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של העירייה ו/או
תאגיד המיחזור לתבוע את הבניין ו/או מי מדייריו על-פי כל דין.
 9.2במקרה של פסילת בניין לא יהיו המשתתפים זכאים לפיצוי ו/או תגמול ו/או תשלום כספי
כלשהו בקשר לכך מהעירייה ו/או מתאגיד המחזור ו/או ממי מטעמם.

 .11חלוקת פרסים
 10.1הפרסים יינתנו לבניינים הזוכים באמצעות מי מחברי ועד הבית של הבניין ,או אדם בגיר ,בן
 18ומעלה ,שהוסמך לכך ,בכתב ,על-ידי דיירי הבניין ,בכפוף לחתימה על ההצהרה המצ"ב
כנספח ב'.
 10.2מועד ואופן מתן הפרסים יקבעו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 10.1הפרסים ישמשו את הבניין ,ולא את דייריו באופן אישי ,לצורך תחזוקה ושיפוץ הבניין ולא
לכל מטרה אחרת ,אלא באישור העירייה מראש ובכתב .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה,

העירייה ו/או תאגיד המיחזור לא יישאו באחריות בקשר לאופן השימוש בפרסים על ידי
הבניין.
10.4
10.4.1

10.4.2

10.4.2

10.4.1

הבניין שיזכה במקום הראשון בכל קטגוריה יקבל מהעירייה ,בהעברה בנקאית ,או
בהמחאה ,לפקודת ועד הבית של הבניין או אדם בגיר ,בן  18ומעלה ,שהוסמך לכך,
בכתב ,על-ידי דיירי הבניין ,על סך ( ₪ 10000ובמילים :חמשת אלפים ש"ח).
הבניין שיזכה במקום השני בכל קטגוריה יקבל מהעייריה ,בהעברה בנקאית ,או
בהמחאה ,לפקודת ועד הבית של הבניין או אדם בגיר ,בן  18ומעלה ,שהוסמך לכך,
בכתב ,על-ידי דיירי הבניין ,על סך ( ₪5000ובמילים :אלפיים חמש מאות ש"ח).
הבניין שיזכה במקום השלישי בכל קטגוריה יקבל מהעירייה ,בהעברה בנקאית ,או
בהמחאה ,לפקודת ועד הבית של הבניין או אדם בגיר ,בן  18ומעלה ,שהוסמך לכך,
בכתב ,על-ידי דיירי הבניין ,על סך ( ₪ 1000ובמילים :אלף ש"ח).
מובהר כי בניין לא יוכל לקבל יותר מפרס אחד.

 10.5קבלת הפרס ,כאמור בסעיף  10.4לעיל ,תהווה הסכמת המשתתפים לקיום התחרות כדין
ובהתאם לתקנון ולכך שאין להם טענות בקשר לכך.
 10.6המשתתפים לא יהיו זכאים לקבל פרס ו/או תשלום ו/או תגמול מעבר למפורט בפרק זה ,בקשר
להשתתפותם בתחרות.
 10.7העירייה תהיה רשאית לשנות/להוסיף/לגרוע מהפרס ,סוגו ושיעורו ,על-פי שיקול דעתה
הבלעדי ,ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד העירייה ו/או תאגיד המיחזור בעניין
זה.

 .11אחריות
 11.1העירייה ו/או תאגיד המיחזור ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ,הוצאה ,אובדן ו/או
הפסד ,בין לגוף ובין לרכוש ,שייגרמו למשתתפים ו/או לגורם כלשהו במקרה שיהיו בתחרות
שיבושים /הפרעות /תקלות /טעויות בהליך ההרשמה ו/או בהליך שקילת הפחים הכתומים.
 11.2ההשתתפות בתחרות היא באחריותם הבלעדית של המשתתפים .המשתתפים יישאו באחריות
על פי דין לכל נזק ו/או הפסד ,בין לגוף ובין לרכוש ,שייגרמו להם ו/או לגורם כלשהו לרבות
העירייה ו/או תאגיד המיחזור ,עובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או לצד ג' כלשהו ,כתוצאה
ממעשיהם או מחדליהם בקשר להשתתפותם בתחרות.
 11.1למען הסר ספק העירייה ו/או תאגיד המיחזור ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או
הפסד ,בין לגוף ובין לרכוש ,שייגרמו למשתתפים ו/או לגורם כלשהו לרבות העירייה ו/או
תאגיד המיחזור ,עובדיהם ו/או מי מטעמם ו/או לצד ג' כלשהו ,כתוצאה ממעשיהם או
מחדליהם של המשתתפים בקשר להשתתפותם בתחרות.

 .12ביטול התחרות
העירייה ו/או תאגיד המחזור יהיו רשאים לבטל את התחרות ,בכל שלב ,על-פי שיקול דעתם
הבלעדי ,ובכלל זה במקרה בו לא יהיו מספיק בניינים המשתתפים בתחרות לדעתם ,והם יעדכו על
כך את המשתתפים באמצעים סבירים שייקבעו על-ידם.

 .13כללי
 11.1הוראות תקנון זה תגברנה על כל הוראה אחרת שתינתן על-ידי העירייה ו/או תאגיד
המיחזור ,בכפוף לאמור בסעיף  11.2להלן.
 11.2העירייה רשאית ,על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות/לעדכן את התקנון המקורי .למען
הסר ספק מובהר בזאת כי נוסחו המחייב של התקנון הוא הנוסח המעודכן ביותר
המפורסם באתר האינטרנט ולא תתקבל טענה כי נעשתה הסתמכות על נוסח קודם ,לאחר
העדכון באתר האינטרנט.
 11.1בכל מקרה של מחלוקת ,שאלה ,תקלה וכיו"ב בקשר לתחרות יהיה לעירייה שיקול הדעת
הבלעדי והחלטתה תהיה סופית ומכרעת.
 11.4השימוש בלשון זכר בתקנון זה משמע גם לשון נקבה והוא לצרכי נוחות בלבד.

נספח א'
תאריך__________ :

הודעה על כוונת הבניין להשתתף בתחרות עירונית בנושא מיחזור

מתאריך _________ ועד לתאריך __________ בכוונת עיריית הרצליה לקיים תחרות "הבניין
הממחזר" ,במטרה לעודד הפרדת פסולת אריזות והשלכתה לפח הכתום ולקדם את הטמעת נושא
הפרדת הפסולת בעיר.
התחרות מבוססת על חישוב משוקלל של משקל פסולת האריזות הנאספת בפחים הכתומים שהוצבו
על-ידי העירייה בבניין ,ביחס למספר יחידות הדיור בבניין ,וזאת באופן יחסי לבניינים אחרים.
התחרות נושאת פרסים כספיים ,אשר ישמשו לתחזוקה ושיפוץ הבניין בלבד .סיקור התחרות
ופרטים בקשר לזכייה עשויים להתפרסם באמצעי תקשורת.
הינכם מוזמנים לעיין בתקנון התחרות המחייב את הבניין ודיירי הבניין ,ככל שהבניין ישתתף
בתחרות ,במחלקת המיחזור בעירייה ,רחוב ויצמן  58הרצליה ובאתר העירוני______________ :
לקבלת הבהרות והסברים נוספים לגבי התחרות ,לרבות בנוגע לעצם ההשתתפות בתחרות ,ניתן
לפנות לגב' ______________ המחלקת המיחזור ,בטל'.____________ :
בכוונתי לרשום את הבניין לתחרות עד לתאריך __________.
למי מהדיירים שיש שאלות בקשר לכך ניתן לפנות אליי ,מר/גב'_________________ ,בדירה
_______ ובטל' ,______________ :האחראי/ת לרישום הבניין להשתתפות בתחרות ,עד
לתאריך __________.

בכבוד רב,
שם_______________:
טלפון_____________ :
דוא"ל/פקס:
___________________
חתימה____________ :

נספח ב'
תאריך__________ :

הצהרת מקבל הפרס

אני הח"מ ,___________ ,ת.ז ___________ (יש לסמן את הריבוע המתאים):
 חבר ועד הבית מס' ___ ברח' ______________ בהרצליה (להלן" :הבניין")
 מי שהוסמך ,בכתב ,על-ידי חבר ועד הבית בבניין ,ששמו ,______________ :ת.ז.______________ :
(במקרה זה יש לצרף את ההסמכה בכתב).
 מי שהוסמך בכתב ,על-ידי כל דיירי הבניין ,לרשום את הבניין לתחרות "הבניין הממחזר" ,בן  18ומעלה.
(במקרה זה יש לצרף את ההסמכה בכתב).
מצהיר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והסכמתי לכל תנאי תקנון תחרות "הבניין הממחזר" בהרצליה (להלן" :התקנון",
"התחרות" ,בהתאמה) .פעלתי בהתאם להוראות התקנון לרבות בנוגע לפרסום מודעה בלוח
המודעות של הבניין לפני רישום הבניין לתחרות ,כאמור בסעיפים  4.1-4.2לתקנון.
 .2לא ידוע לי שמי מדיירי הבניין התנגד ו/או מתנגד להשתתפות בתחרות.
 .1למיטב ידיעתי המשתתפים בתחרות פעלו בהתאם להוראות התקנון.
 .4אין לי דרישות ו/או טענות כלפי עיריית הרצליה ו/או תאגיד המיחזור בקשר לתחרות ,ולא ידוע לי
על דרישות ו/או טענות ,כאמור ,של מי מדיירי הבניין.
 .5נציג עיריית הרצליה הודיע לי כי הבניין זכה בתחרות במקום _________ וקיבלתי ממנו ,בתאריך
____________ ,סך של ___________  ₪בהעברה בנקאית או בהמחאה (נא למחוק את
המיותר) ,לח-ן _________ ,בנק _________ ,מהעירייה.
 .6ידוע לי כי הפרס ניתן עבור הבניין והשימוש בו יעשה לצורך תחזוקה ושיפוץ הבניין בלבד ולא לכל
מטרה אחרת .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ,ידוע לי כי לעירייה ו/או לתאגיד המיחזור לא תהיה
כל אחריות בקשר לאמור בסעיף זה.
 .7ידוע לי ואני מסכים כי העירייה ,ו/או תאגיד המיחזור ,יסקרו ויפרסמו את השתתפות הבניין
והזכייה בתחרות לרבות שמות המשתתפים ותמונותיהם ,בכפוף לכל דין .לא ידוע לי שמי מדיירי
הבניין מתנגד לכך.

שם מלא_________________:
חתימה___________________:

