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 ;מצד שני"(המחזיק)להלן: "

 ;)כהגדרתו להלן( מוכר על פי החוקיישום ידי המנהל כגוף -הוכר על גוף היישום המוכרו והואיל    

מוכר לשם פינוי יישום פי החוק מוטלת חובה על כל מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתי ובכלל זה על המחזיק להתקשר עם גוף -ועל והואיל 
 והסוללות שברשותו;החשמלי, האלקטרוני פסולת הציוד 

 והמחזיק מצהיר כי קרא והבין את הוראות החוק הרלוונטיות והחובות הנובעות מהן, כמפורט בנספח המקדמי להסכם זה; והואיל   

 ולמחזיק שמורה הזכות להתקשר עם גוף יישום מוכר נוסף וזאת בהתאם לנוהל פינוי שיאושר על ידי גוף היישום המוכר;  והואיל

 כמפורט בהסכם זה להלן. וברצון הצדדים להגדיר ולקבוע את מערכת היחסים המשפטית ביניהם, הכל והואיל   
 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 מבוא, נספחים ופרשנות .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 למושגים ולמונחים אשר בהם יעשה שימוש בהסכם זה, ואשר לא הוגדרו מפורשות בהסכם זה, תינתן המשמעות הניתנת להם בחוק .1.2
 ."(החוק)להלן: " 2012-סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"בלטיפול 

 מטרה .2

 ( לחוק.3)א()17-)ג( ו20 ,34 מטרתו של הסכם זה הינה קיום הוראות החוק לרבות הוראות סעיפים

 הסדרי הפרדה ואיסוף  .3

לא ימסור לגוף היישום המוכר או למי מטעמו, המחזיק  .פסולת ציוד וסוללות כל מה שאינו בגדרהציוד והסוללות  יפריד מפסולת המחזיק .3.1
 .ללותפסולת שאינה פסולת ציוד וסוללות. יובהר כי גוף היישום המוכר לא יבצע פינוי פסולת ציוד וסוללות הכוללת חומרים שאינם פסולת ציוד וסו

לגוף מסירתה  לפניוהסוללות  הציודפסולת ב, לחוק ההשניי בתוספת המנויות מהפעולות אלו אי יבצעלא  או יפרקלא , ימייןלא  המחזיק .3.2
 מיון פעולת בה שבוצעאצל המחזיק )ללא  המצויים והסוללות הציוד פסולת סוגיאת כל  המשקף תמהיל תכיל והיאלשם פינויה,  היישום המוכר

 .  החוק פי על לפנתם המחזיק על אשר( כלשהי פירוק/או ו

כאמור יוחזרו  אזי, רכיבים, וסוללות ציוד פסולת םאינכוללת רכיבים ש היא כי התברר ואשר לפינוי המחזיק ידי על שנמסרה פסולת .3.3
 . בהתאם לכמות ולסוג הרכיבים( הכל) כאמור רכיביםהושינוע  פינוי עלויותבתשלום  יחויב , והמחזיקלמחזיק

/או והמחזיק  שלבמהלך העסקים הרגיל  לאהסכם זה אינו חל על פסולת ציוד וסוללות אשר נאספה על ידי מחזיק והצטברה אצלו ש .3.4
ציוד וסוללות כאמור לא ישא בעלויות מימון הפינוי של פסולת היישום המוכר  גוףלמען הסר ספק, . החוק הוראות לרבות דין כל מהפרת כתוצאה

 בסעיף זה. 

 פינוי פסולת הציוד והסוללות .4

בקשה לפינוי כאמור תועבר לגוף היישום המוכר בקשה לפינוי פסולת ציוד וסוללות.  ואו מי מטעמ המוכר היישום לגוף יעביר, המחזיק .4.1
 "( או באמצעות פנייה טלפונית או בפקס. המוכר היישום גוף של האינטרנט אתר)להלן: " www.mai.org.ilבאמצעות אתר האינטרנט שכתובתו: 

 הפינוי, בהתאם ובכפוף להוראות החוק וכל דין. המחזיק מאתרגדול  בהיקף וסוללות ציוד פסולת היפנמי מטעמו  אוגוף היישום המוכר  .4.2
ככל שהתברר לגוף היישום המוכר שבקשת המחזיק לפינוי . הפינוי בקשתימי עסקים ממועד קבלת  6 בתוך וובמימונ גוף היישום המוכריבוצע על ידי 

, יישא המחזיק בעלויות הפינוי כפי שיקבע גוף היישום המוכר ויעדכנם פסולת ציוד וסוללות הינה לפינוי פסולת ציוד וסוללות שאינה בהיקף גדול
 מעת לעת. 

 ק"ג 300שוקלת  אשרציוד וסוללות שנוצרה מפעילות ישירה של המחזיק  פסולתכדלקמן: "" הינה גדול בהיקףפסולת ציוד וסוללות זה, " בהסכם
 קוב לכל הפחות".  1.94של נפח  תבעללכל הפחות או שהינה 

במקרה שבקשת המחזיק היא לפינוי פסולת ציוד וסוללות שאינה בהיקף גדול, יפנה גוף היישום המוכר את הפסולת במסגרת ימי איסוף  .4.3
 עיתיים אשר יפורסמו על ידי גוף היישום המוכר. ככל שהמחזיק יבקש כי פינוי פסולת הציוד והסוללות כאמור יתבצע במועד מוקדם יותר, יישא

 מעת לעת. כפי שיקבע גוף היישום המוכר ויעדכנם הפינוי  המחזיק בעלויות

במקרה בו המחזיק יפנה פסולת ממספר אתרים בחזקתו לאתר מרכזי אחד אזי גוף היישום המוכר יישא בעלויות השינוע כאמור בהתאם  .4.4
 להסכמות בין הצדדים.

למתקנים מורשים לכך.  החוק להוראות בהתאםסביבתי  לטיפולמי מטעמו  אותועבר על ידי גוף היישום המוכר הציוד והסוללות  פסולת .4.5
 להם לשירותים מעברמזכותו של המחזיק להתקשר עם צד שלישי לצורך קבלת שירותים נוספים בקשר עם הפסולת כאמור לגרוע  אין באמור כדי

 . פסולת שאינה פסולת אלקטרונית, פינוי מידע השמדת השמדת מדיה, :כגון, החוק והוראות זה להסכם בהתאם גוף היישום המוכר מחויב

כפי שתעודכן , של גוף היישום המוכרמפורסמת באתר האינטרנט גוף היישום המוכר הקבלנים המורשים הרשאים לפעול מטעם  רשימת .4.6
גוף היישום להסרת ספק, מובהר כי ככל שיבצע גוף היישום המוכר אי אלו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה באמצעות קבלן משנה, אזי . לעת מעת

 הוצע אשרשירות נוסף שאינו מנוי במסגרת הסכם זה  כלהמוכר יהיה האחראי הבלעדי כלפי המחזיק לכל פעולה שתבוצע על ידי קבלן המשנה. 
 במסגרת התקשרות נפרדת של יבוצעו, זהלצורך מתן שירותים בהסכם גוף היישום המוכר מטעם  הפועלצד שלישי  אומורשה  קבלןידי  על למחזיק

 השירותנושא באחריות, מכל סוג שהוא, בקשר עם  ואינ גוף היישום המוכראותו צד שלישי באחריותו המלאה והבלעדית של המחזיק.  עםהמחזיק 
 .בקשר להתקשרות ביניהם למתן השירות כאמור אוהנוסף אשר הוצע למחזיק על ידי אותו צד שלישי 



 

 

ימים  60אישור הפקדה. בתוך  למחזיקימסור גוף היישום המוכר  ,המוכר היישום לגוףבמעמד מסירת פסולת הציוד והסוללות מהמחזיק  .4.7
למחזיק אישור על פינוי פסולת הציוד והסוללות  המוכר היישום גוף ממועד מסירת פסולת הציוד והסוללות מהמחזיק לגוף היישום המוכר, ינפיק

  כפי שיבחר המחזיק(, אשר המחזיק יוכל להציגו בפני כל גורם מוסמך. לטיפול סביבתי בהתאם להוראות החוק, באמצעות אי מייל או בפקס )

אספקה כאמור תיעשה בהתאם לשיקול דעתו  המחזיק רשאי לדרוש מגוף היישום המוכר אספקת מיכלי אצירה לפסולת ציוד וסוללות. .4.8
וד וסוללות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט הבלעדי של גוף היישום המוכר. תנאי השאלתם, אספקתם והחלפתם של מיכלי האצירה לפסולת צי

 של גוף היישום המוכר.  

ציוד וסוללות פסולת להסכם זה המתייחס ל 'א נספחל בהתאם דוחלבקשת גוף היישום המוכר ובכל מקרה אחת לרבעון, יעביר המחזיק  .4.9
וחתום על ידי מורשה חתימה של המחזיק לגוף  שקדמו למועד בקשתו. המחזיק יעביר את הדוח כאמור מלאהחודשים  12-אשר פונתה מהמחזיק ב

על אף האמור בסעיף זה, בכפוף להסכמת גוף היישום המוכר, המחזיק יעביר לגוף היישום המוכר דיווח  .ימים ממועד בקשתו 30היישום המוכר תוך 
 מראש ובכתב בין הצדדים.בגין כל פינוי של פסולת ציוד וסוללות שפונתה מהמחזיק על ידי גוף היישום המוכר, כפי שיסוכם 

 תמורה עבור פינוי פסולת  .5

העברת פסולת הציוד והסוללות לגוף היישום המוכר מהמחזיק תיעשה בלא קבלת תמורה מעבר למימון עלויות הפינוי ו/או השינוע על ידי  .5.1
 גוף היישום המוכר. 

 וביטוח אחריות .6

  .דין כל לפי למעשיו באחריות יישא להסכם צד כל .6.1

 . כל אחד מהצדדים מצהיר כי הוא מחזיק בביטוח צד ג ובביטוח חבות מעבידיםלעיל,  6.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .6.2

 תקופת ההסכם .7

של  במקרה״(. תקופת ההסכםהסכם זה יעמוד בתוקפו החל מיום חתימתו וכל עוד תהיה ההכרה בגוף היישום המוכר בתוקף )להלן: ״ .7.1
על אף האמור, המחזיק יהיה רשאי להביא הסכם  .המוכר היישום גוףעל ידי למחזיק  מיידיתהודעה  תימסרר, היישום המוכ גוףשל שלילת הכרה 

 ימים לפחות לפני מועד סיום ההסכם.  60זה לסיומו לפני תום תקופת ההסכם, בהודעה בכתב שתינתן 

לעיל, תימסר הודעה למחזיק תוך  4.1-4.2כאמור בסעיפים במקרה של שינוי מחירי עלות פינוי פסולת ציוד וסוללות שאינה בהיקף גדול,  .7.2
ימים ממועד ההחלטה לערוך שינוי כאמור וטרם פרסום המחירים החדשים על ידי גוף היישום המוכר. במקרה של שינוי מחירים כאמור, ועל אף  14

כתב שתינתן עד מועד פרסום המחירים החדשים על לעיל, רשאי המחזיק לסיים את ההסכם לפני תום תקופת ההסכם, בהודעה ב 7.1האמור בסעיף 
 ידי גוף היישום המוכר.

 הפרת ההסכם .8

"( הנפגע הצד)להלן: " השני הצד"(, ימסור המפר הצד" )להלן: זהמקרה בו מי מהצדדים הפר התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם  בכל .8.1
 . על כך ימים מיום קבלת ההודעה 14המפר ובה יודיע לו על ההפרה וידרוש את תיקונה בתוך  לצדהודעה בכתב 

ימים מיום מתן הודעה לצד המפר על כך, רשאי  30לעיל בתוך  8.1לעיל ואם לא תוקנה ההפרה כאמור בסעיף  7.1בסעיף אף האמור  על .8.2
 .  להביא הסכם זה לידי סיום באופן מיידיהצד הנפגע 

 שונות .9

ל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק. בכל מקרה בו יתברר כי הוראות הסכם זה מהוות בכ .9.1
 הפרה של הדין החל, יפעלו הצדדים לשינוי ההסכם בהתאם.

ף היישום המוכר לבין המחזיק מוסכם בזאת, כי היחסים המוסדרים בהסכם זה, הינם יחסים שבין מזמין לבין קבלן עצמאי, וכי בין גו .9.2
 מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות לכל דבר ועניין.-ו/או מי מעובדיהם ו/או אחרים מטעמם לא מתקיימים יחסי עובד

בכתב ומראש,  הצד השני, אלא אם קיבל את הסכמת ועל פי הסכם זה אינן ניתנות להעברה או להסבה על ידצד זכויותיו והתחייבויותיו של  .9.3
 .ובכפוף להוראות כל דין

כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו על פי או בקשר להסכם זה תשלח בדואר רשום  .9.4
שוגרה או תימסר ביד או תשלח בפקסימיליה. הודעה שנמסרה ביד תחשב כמי שהגיעה לנמען ביום המסירה בפועל בתנאי שהינו יום עסקים. הודעה ש

בפקסימיליה תחשב כמי שהגיעה לנמען ביום השיגור בפועל, בתנאי שהינו יום עסקים ושבידי המשגר ראיה בדבר המשלוח. הודעה שנשלחה בדואר 
 ימי עסקים לאחר יום משלוחה. 3רשום תחשב כמי שהגיעה לנמען תוך 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 __________שם החותם: ___ – גוף היישום המוכר
 

 ________חתימה: _______________________
 

 שם החותם: _______________________________________ – המחזיק
 

 חתימה:__________________________________________________

 

                
  



 

 

  

 נספח מקדמי

 והבין:פירוט סעיפי החוק הרלוונטיים אותם נדרש מחזיק לאשר כי קרא 
 

 חובות/הוראות מהותיות: .1

 –יישום מוכר  גוף ()א .17

 ;34( יפנה פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי מכל מחזיק בפסולת כאמור שהתקשר עמו בהתאם לסעיף 3)

אליו בעניין )ג( גוף יישום מוכר יתקשר בחוזה התקשרות עם כל מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, שיפנה  .20

פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו, שהיא מקבוצות סיווג או מסוגים שניתנה לו הכרה לגביהם; ההתקשרות תיעשה בהתאם 

 לחוזה לדוגמה שאישר המנהל בהכרה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה.

עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת כאמור, )א( מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, יתקשר בחוזה התקשרות  .34

 לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו, ויעביר אליו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או

 בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.

)ב( לגבי פסולת ציוד וסוללות כאמור בסעיף קטן )א(, שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר או בכל עת שההתקשרות עם גוף היישום  
 .עומדת בתוקפה, יפעל המחזיק לגבי אותה פסולת בהתאם להוראות לפי כל דיןהמוכר אינה 

 

 עיצום כספי: .2
 

זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק  .       )ב(46
 שקלים חדשים: 150,000בסכום של  –שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד  75,000של 

( לא התקשר בחוזה התקשרות עם משווק או מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי שפנה שאליו בהתאם 4)

 ;20סעיף  להוראות לפי

 

 אני הח"מ מצהיר כי קראתי והבנתי את כל הוראות החוק ובכלל כך את סעיפי החוק לעיל.
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 המחזיק

 

 
  



 

 

 

 ' א נספח

 ________:  שנה/  _____ לרבעוןעל ידי המחזיק  שהועברהפסולת וסוללות  לציוד פורמט דיווח

 המחזיקפרטי 

  שם חברה

  ח.פ.

  כתובת

 : מרשימה מבצע מיון קבלן

  שם איש קשר

  מורשה חתימה

 
הפסולת  כללכי  )להלן "החוק"( 2012–לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב  34הנני מצהיר בכפוף לסעיף 

כהגדרתם בחוק.   למיחזורלרבות ציוד וסוללות המיועדים מ.א.י  המיחזורלתאגיד והסוללות שנמצאה בחזקתי הועברה  האלקטרונית
  : שהועבר בתקופה זולהלן פירוט הציוד 

 
 משקל כולל בק"ג פריטי הציוד החשמלי והאלקטרוני

  לתוספת לחוק 1סעיף  –מכשירי חימום או קירור 

  לתוספת לחוק 2סעיף  –מסכים/צגים 

  לתוספת לחוק 3סעיף  –מנורות 

  לתוספת לחוק  4סעיף  –מכשירים חשמליים גדולים 

  לתוספת לחוק 5סעיף  –מכשירי חשמל קטנים 

  לתוספת לחוק 6סעיף  –ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע קטן 

  סיכום סופי

 
 משקל כולל בק"ג סוללות או המצברים שהיו מורכבים בציוד החשמלי והאלקטרוני

  סוללות או מצברים המכילים עופרת

  קדמיום-סוללות או מצברים המכילים ניקל

  סוללות או מצברים אחרים

  סיכום סופי

 כדלקמן:  .א.יממטעם  המורשים המיון לקבלני הועבר הציוד .________________________________ 

 של ___ בהיקףאשר אינם גוף היישום מהמוכר או מי מטעמו ציוד וסוללות אשר הועברה לגורמים  פסולת_______ ____ 

 ___ בתאריךהועברה לידי________________________________________________  __________________  

 והסוללות הציודפסולת במועד מסירת  אצלנואו אישורים אחרים  כפי שהתקבלו  הפקדה תעודות____ )מספר(  כ זה לדוח מצורפים . 

 
 
 

 חתימה: ________________ חותמת: ____________________     שם מלא: _______________

 
 חובה לצרף פרוטקול מורשה חתימה ואישור ניהול ספרים בכל דיווח.

 

http://www.mai.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D/

