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 עסק בבתיפסולת אלקטרונית וסוללות  לאיסוףהנחיות 

 
תאגיד  –עם מ.א.י כמשווקים קמעונאים כחלק מהתקשרות חברתכם 

בסניפי המכירה מ.א.י תאגיד הציב , בע"מ למיחזור אלקטרוניקה לישראל

ציוד אלקטרוני, סוללות פסולת איסוף מיכלים לללקוחות קמעונאים 

 "בר הפצה"מ.א.י מפעלה מטעמה את חברת מלקוחותיכם. המגיעים ומנורות 

נקודות ההפצה להקבלן מגיע כקבלן המציב, מפנה ומטפל במוקדי האיסוף. 

. בלבד על כן יש לפנות אלינו בכל מקרה בו נידרש פינוי על בסיס קריאה

בלן הפינוי עם תעודת הפקדה ממאי לחתימה לביצוע הפינוי יגיע קתו בהגע

 כלים. את הציוד האלקטרוני במיפנה ו

לחטט, לפנות או לשנע את  שאינו מטעם תאגיד מאי גורם חל איסור על כל 

 .לרבות עובדי החנות פסולת הציוד

 

 לטיפול בציוד אלקטרוני(:  לחוק 30ובות המשווק על פי חוק )סעיף תקציר ח

ובאותיות ברורות וקריאות, את אפשרות ההחזרה של פסולת  במקום הנראה לעיןחובה להציג א. 

באיזור הקופות לוודא כי השלט והמיכל שהוצב על ידינו תלוי  . ישציוד וסוללות מהמגזר הביתי

 במקום נראה לעין כל לקוח.

 

מחויב לאפשר קבלת המכילים סוללות  מכשירים אלקטרוניםציוד חשמלי, סוללות או משווק ב. 

 . ללא חובת רכישת מוצר חדשמכל לקוח או עובר אורח  הציוד 

 

. דומה משמעותו כסיווגי או חשמלי דומה למוצר שנמכרציוד אלקטרוני למיחזור  יש לקבל. ג

 ומסכים. ס"מ , מנורות 50ס"מ, גדולים מ  50החוק : מכשירי קירור וחימום , קטנים מ 

 

במכירה של מוצר חשמלי או סוללות לבית הלקוח יש לאפשר ללקוח למסור חזרה ציוד לשליח . ד

 או למוסר. 

 

חזור נקיה, מסודרת ואינה מכילה פריטים שאינם פסולת ה. יש לוודא בכל עת כי עמדת המ

  אלקטרונית או סוללות.

 

 

  בקישור זה.הרחבת חובות המשווק על פי חוק אנא ראו באתר חברת מ.א.י ולפירוט 

 

 

http://www.mai.org.il/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0/
http://www.mai.org.il/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0/
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 : יש ליצור קשר להזמנת פינוי

 .יש לבצע הזמנת פינוי בכל מקרה בו המכלים מלאים

במידה ומגיע ציוד גדול מלקוחותיכם נא לאחסנו במחסן ולהודיע במועד הזמנת הפינוי. 

 בלות מטעם מ.א.י ימי עסקים מהזמנת הפינוי על ידי קבלן הו 5פינוי יעשה בתוך 

 יש לחתום על בחותמת הסניף. על תעודות ההפקדה 

 

  לחץ כאן להזמנת פינוי –להזמנת פינוי יש ללחוץ על קישור זה 

 

 0772188446 –להזמנה טלפונית 

 

 ffice@mai.org.ilO –לחהזמנה במייל 

 

 www.mai.org.ilפעילותינו באתר האינטרנט :  את להכיר אתם מוזמנים 

 

 

 

 

 

כחברים בתאגיד מ.א.י , אנו קוראים לכם לשיתוף פעולה מלא ליישום החוק בארץ ובמתן שירות 

אנו ממליצים ומבקשים לקבל , לפי קריאהמכיוון שהאיסוף נעשה על ידינו לתושבי ישראל.  מלא

 יותר.ובריאה המגיע תוך ברכת תודה על  תורמתם לסביבה נקיה חשמלי מלקוחותיכם כל ציוד 

חיסכו את אי  על פי חוק ולכל היקף ציוד שימסר.לפינוי, מיחזור ודיווח יות מ.א.י לדאוג רבאח

  . מלקוחותיכםשתימסר יוד סוללות צפסולת הנעימות וקבלו כל 

 ואינה מכילה פסולת אחרת.  מסודרתת כי עמדת המיחזור נקיה , מזמינה, נא וודאו בכל ע

 

 ממחזרים ישן –קונים חכם 

 
 

 
 
 

http://www.mai.org.il/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/
http://www.mai.org.il/%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/
mailto:Office@mai.org.il
http://www.mai.org.il/
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 בסניף כפי שעליה להיראות עמדת המיחזור לפסולת אלקטרונית
 

 
 

 איסוף מנורות*ככל ולא נמכרות בחנות נורות או מנורות אין צורך במיכל 
 ** ככל ולא נמכרות בחנות סוללות או מכשירים המילים סוללות אין צורך במיכל איסוף סוללות
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 חובת הצגתו –פוסטר חצי גליון מעל העמדה 
 גרם למינציה.  170 נייר
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 דוגמאות לשילוט בבתי עסק בישראל
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 ?המותרת למיחזור אלקטרוני וחשמליציוד מהי פסולת 
 

 המכירה על ידי המשווק. , כל מוצר הזורם בו מתח חשמלי והוא נמכר ללקוחות בתהליך בפשטות
 מדחום, ציוד מזוהם בפסולת רפואית )ביולוגית( גם הוא מוחרג )( אינו נכללאו מכונות ייצור ציוד תשתית גדול )כגון מעלית

 לדוגמא(. 
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