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 להסכם לקיום חובות יצרנים ויבואנים  2נספח מס' 
 

 _____לשנת  ____________לחודש  ___ביום  ____________שנערך ונחתם ב 

 

 מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ  בין:

 , תל אביב10מרחוב בית שמאי ( 514860279)ח.פ 

 "(גוף היישום המוכר)להלן: "

 

 ;מצד אחד

 ___________________ לבין:

 "(מקבל השירותים)להלן: "

 

 ;מצד שני

 

וגוף היישום המוכר הינו חברה אשר הוקמה בהתאם לחוק )כהגדרתו להלן( ואשר קיבלה הכרה מאת הואיל       
 המשרד להגנת הסביבה;

לשם קיום חובות מקבל השירותים בהתאם  ים התקשרו בהסכםוגוף היישום המוכר ומקבל השירות והואיל 
 "(;ההסכםלחוק )להלן: "

 "(;1)להלן: "נספח מס'  והמשרד להגנת הסביבה אישר נספח תיקונים להסכם והואיל 

 וברצון הצדדים להוסיף מספר תנאים להסכם, הכל כמפורט בנספח זה להלן. והואיל    
 

 :הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין 

הוראות נספח זה באות להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע ממנו למעט במקום שנאמר במפורש  .1
 אחרת.

ולא לגרוע ממנו למעט  1ות ההסכם ועל הוראות נספח מס' הוראות נספח זה באות להוסיף על הורא .2
 במקום שנאמר במפורש אחרת.  

מעות הנתונה להם בהסכם וככל שלא מפורשים המונחים הנזכרים בנספח זה יפורשו בהתאם למש .3
 בהסכם בהתאם למשמעות הנתונה להם בחוק.

 בנוסף לאמור לעיל בנספח זה, יחולו השינויים הבאים: .4

להסכם, בפסקה השנייה, לאחר המילים "גוף היישום המוכר ידווח", יימחקו  4.1בסעיף  .4.1
חת לרבעון לפחות, המילים: "פעמיים בשנה לפחות, במתכונת", ובמקומן ייכתב: "א
 באמצעות מערכות המידע של גוף היישום המוכר ובהתאם למתכונת". 

)כנוסחו בהתאם להוראות  5.5אזי בסעיף  1ככל שמקבל השירותים אימץ את נספח מס'  .4.2
( לאחר המשפט: "ככל שלא תתקבל הסכמה, ימנו הצדדים רו"ח בודק מטעמם 1נספח מס' 

, כי הבירור שיבוצע על ידי רו"ח בודק כאמור יוגבל לשם בירור הנושא", ייכתב:"; יובהר
בזמן לתקופת בדיקה", וכן, לאחר המשפט: "לעניין סעיף זה: "אסמכתאות סבירות", 
לרבות מסמכים מגורמים רשמיים כגון: נתוני מכס, דוחות מע"מ, וכן דוחות מחברות מידע 

ת שתי שנות כספים תקופה הכולל–עסקי מוכרות וחוקרים", ייכתב:"; תקופת בדיקה" 
 שלמות עובר למועד מינוי רו"ח בודק, ומכל מקום, תימשך עד ליום מינוי רו"ח הבודק". 



 

 

2 

 
 . 2012 התשע"ב - החוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללותגוף יישום מוכר לעניין  – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל –מ.א.י 

 לישראל בע"מ  אלקטרוניקהתאגיד מיחזור  –מ.א.י בכתב של  אין לעשות כל שימוש, העתק או הפצה במסמך זה שלא באישורה

להסכם אחרי המילים: "מקבל השירותים יהיה אחראי", ייכתב: "בתקופת  6בסעיף  .4.3
 ההסכם".  

להסכם אחרי המילים: "דמי טיפול עבור כל מוצר", יימחקו המילים: "ו/או  6.1.1בסעיף  .4.4
 ייבא", ובמקומם ייכתב: " בין אם יוצר על ידו או יובא על ידו".  

 להסכם לאחר המילים: "שיקבל חוות דעת נוספת" ייכתב: "ממומחה חיצוני".  6.1.7בסעיף  .4.5

ובמקומם ייכתב: "בין אם יוצר על ידו או יובא  ימחקו המילים: "ו/או ייבא" 6.4.2בסעיף  .4.6
 על ידו".

להסכם ייכתב: "הכל בכפוף לכך שהנזק שנגרם לגוף היישום המוכר הינו  7.1בסוף סעיף  .4.7
באחריותו של מקבל השירותים לפי כל דין. מובהר, כי מחוייבות מקבל השירותים לשיפוי 

 כאמור לעיל מוגבלת עד לגובה דמי הטיפול השנתיים".

להסכם, לאחר המילים: "גוף היישום המוכר", תימחק המילה: "בגין", וייכתב:  7.2בסעיף  .4.8
 ". על פי החלטה או פסק דין שלא עוכב ביצועם בקשר עם"

"( אשר הפר חובה המפרלהסכם בנוסח כדלקמן: "צד להסכם )להלן: " 8.3יתווסף סעיף  .4.9
"(, אזי הנפגעהשני )להלן: "לעיל החלות עליו כלפי הצד  8.1מהחובות המפורטות בסעיף 

ימים ממועד דרישת הנפגע, אם וככל שהפרת החובה  30-המפר יפצה את  הנפגע לא יאוחר מ
כאמור הינה עקב מעשה ו/או מחדל, בשל רשלנות של המפר. מובהר, כי מחויבות המפר 

החודשים עובר למועד ההפרה  12-לפיצוי כאמור מוגבלת עד לגובה דמי הטיפול ששולמו ב
נטען על ידי המפר. למען הסר ספק, אין בהתחייבות המפר לפיצוי הנפגע כאמור בסעיף זה, ה

כדי לגרוע מכל סעד הניתן על פי כל דין העומד לרשות הנפגע בגין הפרת חובה מהחובות 
 לעיל".  8.1המפורטות בסעיף 

ב על גוף היישום המוכר מתחייב לדווח למקבל השירותים בכתייכתב: " 10.3בסוף סעיף  .4.10
 עימים מהמועד בו ייווד 14בתוך כוונת המנהל לשלול ממנו את ההכרה כגוף יישום מוכר, 

  ".לו הדבר, ככל שייוודע

להסכם יימחקו המילים: "מקבל השירותים", ובמקומם יירשם: "כל אחד  12בסעיף  .4.11
למען הסר ספק, מקבל השירותים נדרש להחזיק בביטוח צד ג' וביטוח חבות מהצדדים". 

 ידים. ככל שיידרשו ביטוחים נוספים, אזי ידונו הצדדים בכך. מעב

, מקבל השירותים רשאי לאמץ את הוראות נספחי למען הסר ספקייכתב: " 13.5בסוף סעיף  .4.12
 . התיקונים כאמור, במלואם או באופן חלקי, לפי שיקול דעתו"

התיקונים שבו  הצדדים מאשרים בחתימתם כי ידוע להם כי כניסתו לתוקף של נספח זה לרבות .5
 הינם בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

____________________________ 

 גוף היישום המוכר

_______________________________ 

 מקבל השירותים

 

 


