נספח מס'  1להסכם לקיום חובות יצרנים ויבואנים
שנערך ונחתם ב ____________ ביום ___ לחודש ____________ לשנת ____________
בין:

מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ
(ח.פ  )514860279מבית שמאי  ,10תל אביב
(להלן" :גוף היישום המוכר")
מצד אחד;

לבין:
(להלן" :מקבל השירותים")
מצד שני;
הואיל

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

והואיל

וגוף היישום המוכר ומקבל השירותים התקשרו בהסכם לשם קיום חובות מקבל השירותים בהתאם
לחוק (להלן" :ההסכם");

והואיל

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

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

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

.2

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

.3

מוסכם כי מקבל השירותים יהיה רשאי להציג לגוף יישום מוכר אסמכתאות ולפיהן צפי המכירות
ברבעון שונה מזה המופיע בדוחות השנתיים והחצי שנתיים הנ"ל ובמקרה כזה חישוב דמי הטיפול
לתשלום יהיה מבוסס על צפי המכירות המעודכן כאמור.

.4

מוסכם ,כי למקבל השירותים לא תהיה כל זכות או טענה ביחס לרווחים שיצטברו בידי גוף היישום
המוכר וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף (23ו) לחוק ומהוראות תנאי ההכרה .עם זאת ,במידה
והרווח הנקי של גוף היישום המוכר לשנה יהיה מעל  6%מהמחזור השנתי לאותה שנה (להלן:
"הרווח הנקי העודף") ,הרווח הנקי העודף ישמש להפחתת דמי הטיפול בשנים הקרובות.

.5

בנוסף לאמור לעיל בנספח זה ,יחולו השינויים הבאים:
.5.1

בסעיף  5.5יימחקו המילים" :במקרה בו גוף היישום המוכר יסבור כי קיימים פערים
בדיווחים שנמסרו לו מאת מקבל שירותים ,יהיה רשאי גוף היישום המוכר למנות רו"ח
חיצוני לשם בדיקת הדיווחים כאמור (להלן" :רו"ח בודק") .מקבל השירותים ישתף פעולה
עם רו"ח הבודק ככל שיידרש הן במסירת מידע והן במסירת מסמכים".
ובמקומן ייכתב" :במקרה בו גוף היישום המוכר ימצא כי קיימים פערים משמעותיים (קרי
 פערים העולים על  )10%בין הדיווחים שנמסרו לו מאת מקבל שירותים לבין המצב בפועל,ויגבה את טענותיו באסמכתאות סבירות ,אזי יידונו הצדדים במשך תקופה של  14ימים,
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לשם הסדרת הפערים כאמור .ככל שלא תתקבל הסכמה ,ימנו הצדדים רו"ח בודק מטעמם
לשם בירור הנושא .גוף היישום המוכר יישא בעלויות מינוי רו"ח בודק .מבלי לגרוע
בהתחייבות גוף היישום המוכר לשאת בעלויות מינוי רו"ח בודק ,יובהר כי אם מצא רו"ח
בודק בבדיקתו כי קיימים פערים משמעותיים כאמור בסעיף זה ,יעביר מקבל השירותים
לגוף היישום המוכר תשלום עבור עלויות מינוי רו"ח בודק אשר שולמו על ידי גוף היישום
המוכר .לעניין זה" ,אסמכתאות סבירות" ,לרבות מסמכים מגורמים רשמיים כגון :נתוני
מכס ,דוחות מע"מ ,וכן דוחות מחברות מידע עסקי מוכרות וחוקרים".
.5.2

בסעיף  5.6.1יימחקו המילים "כשהם מוכפלים ב –  "1.5ובמקומן ייכתב" :כשהם נושאים
הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה".

.5.3

בסעיף  5.7יימחקו המילים" :על פי דרישתו ,במתכונת ובמועדים שייקבעו על ידי גוף
היישום המוכר ,וזאת בשים לב ,בין היתר ",ובמקומן ייכתב" :בכפוף".

.5.4

בסעיף  6.1.1בסוף הסעיף ייכתב" :וכנגד חשבונית מס".

.5.5

בסעיף  6.1.4יוסף בסופו המשפט ":ובלבד שלא יהיה בהם כדי להרע את מצבם של מקבלי
השירותים כולם".

.5.6

בסעיף  6.1.7ימחקו המילים " :לקראת כל" ,ובמקומן ייכתב" :זמן סביר לפני כל" .לאחר
המילים" :רשאי לעדכן בהודעה" ייכתב" :למקבל השירותים" .בסוף הסעיף ייכתב:
"מובהר כי במקרה כאמור של שינוי בדמי הטיפול ,מקבל השירותים יהיה זכאי להודיע
לגוף היישום המוכר על סיום ההסכם החל ממועד השינוי בדמי הטיפול".

.5.7

בסעיף  6.2.1לאחר המילים ":סעיף  3ו/או  4לחוק" ייכתב ":הנובע ממעשה ו/או מחדל של
מקבל השירותים ,וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף (61ב) לחוק .".כמו כן ימחקו המילים
" ו/או בשל מעשה או מחדל אחר של גוף היישום המוכר ,המהווה הפרת חובה שהוטלה על
גוף היישום המוכר בדין ו/או בהסכם ו/או מכוח דין או הסכם ,ואשר לא ניתן ליחסה
למעשה או מחדל של מקבל שירותים ספציפי" .כמו כן בסוף הסעיף יתווסף המשפט " :גוף
היישום המוכר יעביר למקבל השירותים אסמכתאות על הטלת הקנס או העיצום מיד עם
קבלתם".

.5.8

סעיף  6.2.2ימחק.

.5.9

בסעיף  6.2.3לאחר המילים" :כמפורט לעיל" ייכתב" :ובכפוף לאמור בסעיף  6.2.1לעיל".

.5.10

בסעיף  6.3בסוף הסעיף ייכתב" :אשר ייקבעו בלוחות זמנים סבירים ככל שניתן בהתחשב
בנסיבות"

.5.11

בסעיף  7.1לאחר המילים" :גוף היישום המוכר" תימחק המילה" :מייד" .לאחר המילים:
"עם דרישתו" ייכתב" :בכתב" .לאחר המילים" :נזק ישיר" ייכתב" :ומוכח".

.5.12

בסעיף  7.3ימחק המשפט" :בתוך זמן סביר לאחר קבלתם ,וככל שהדבר אפשרי" ובמקומו
יירשם" :מיד עם קבלתם במשרדי גוף היישום".

.5.13

סעיף  7.4ימחק ויוחלף בנוסח הבא .7.4" :גוף היישום המוכר לא יתפשר ו/או יודה בכל
תביעה או קנס ,אלא לאחר קבלת אישור ממקבל השירותים אליו ייוחסו הקנס או התביעה
כאמור בסעיפים  7.1ו 7.2-לעיל ,מראש ובכתב".

.5.14

יתווסף סעיף  7.5שנוסחו כדלקמן 7.5" :ידוע לגוף היישום המוכר כי בהתאם לסעיף ( 8ד)
לחוק ,ככל שיימצא מקבל השירותים כי גוף היישום המוכר אינו מקיים חובות יצרנים
ויבואנים כאמור בחוק ,או סבר כי קיים חשש שגוף היישום המוכר לא יקיים חובות אלו,
רשאי מקבל השירותים לנקוט בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותו כדי להבטיח
קיומן של החובות כאמור בידי גוף היישום המוכר".

.5.15

בסוף סעיף  8.1יתווסף המשפט " :עוד מובהר ,כי חובת סודיות זו לא תחול ככל שגילוי
המידע כאמור נדרש על פי כל דין ,בין היתר ,חוק ניירות ערך ,תשכ"ח  1968ותקנותיו כפי
שיעודכנו מעת לעת".
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.5.16

סעיף  8.2ימחק ויוחלף בנוסח הבא 8.2 " :היצרנים ו/או היבואנים לא יעבירו לגוף היישום
המוכר ,וגוף היישום המוכר לא יקבל מהיצרנים ו/או היבואנים ,כל מידע שעניינו עלויות,
רווחיות ,תמחור ,היקף מכירות (למעט כמפורט בהסכם זה) ,לקוחות ,תוכניות עסקיות,
שיטות עבודה וכל מידע רגיש אחר הנוגעים לפעילות מי מהם או למתחרה של מי מהם".

.5.17

יתווסף סעיף  10.4שנוסחו כדלהלן 10.4" :מקבל השירותים יהא רשאי לבטל הסכם זה
באופן מיידי ,ללא תשלום פיצויי כלשהו וללא מתן הודעה מראש ,בכל אחד מהמקרים
המפורטים להלן:
 10.4.1במקרה והוגשה כנגד גוף היישום המוכר בקשה לפירוק ו/או מונה לו מפרק ו/או
הוגשה כנגדו בקשה למינוי כונס נכסים זמני או קבוע והבקשה או המינוי לא הוסרו
תוך  30יום;
 10.4.2ניתן צו כינוס נכסים או פירוק כנגד גוף היישום והצו לא בוטל תוך  30יום מהמועד
שניתן;"

.6

הצדדים מאשרים בחתימתם כי ידוע להם כי כניסתו לתוקף של נספח זה לרבות התיקונים שבו
הינם בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________________
גוף היישום המוכר

____________________________
מקבל השירותים

3
מ.א.י – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל – גוף יישום מוכר לעניין החוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות  -התשע"ב .2012
אין לעשות כל שימוש ,העתק או הפצה במסמך זה שלא באישורה בכתב של מ.א.י – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ

