נספח מס'  1להסכם עם משווק
שנערך ונחתם ב ____________ ביום ____________ לחודש ____________ ___20
בין:

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

לבין:
(להלן" :המשווק")
מצד שני;
הואיל
והואיל

וגוף היישום המוכר הינו חברה אשר הוקמה בהתאם לחוק (כהגדרתו להלן) ואשר קיבלה הכרה מאת
המשרד להגנת הסביבה;
וגוף היישום המוכר והמשווק התקשרו בהסכם לשם קיום חובת המשווק בהתאם לחוק (להלן:
"ההסכם");

והואיל וברצון הצדדים לשנות מספר תנאים בהסכם ,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

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

.4

החלק הראשון בסעיף  4יקרא " "4.1ויתווסף סעיף  4.2שלשונו 4.2":גוף היישום המוכר מתחייב
לפנות את פסולת ציוד והסוללות מהמשווק בתוך חמישה ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לפינוי מאת
המשווק ובלבד שהבקשה לפינוי הינה לפינוי מיכל אצירה מלא המכיל לא פחות מ –  300ק"ג פסולת
ציוד וסוללות".

.5

יתווסף סעיף  4.3ובו ייכתב" :גוף היישום המוכר מתחייב לספק ולהציב בסניפי המשווק ,במקום
שיקבע לכך מול נציג המשווק ,מיכלי אצירה וזאת בתוך  60ימים מיום חתימת הצדדים על הסכם
זה".

.6

סעיף  5.3יימחק ובמקומו ייכתב" :כי יאחסן פסולת ציוד וסוללות הנמצאת ברשותו עד למועד פינויה
בהתאם להוראות החוק.

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

-2אחסון פסולת ציוד וסוללות ייעשה באמצעות הצבת מיכלי אצירה שיסופקו על ידי גוף היישום
המוכר.
מיכלי האצירה יושאלו למשווק ע"י גוף היישום המוכר כל עוד הסכם זה עומד בתוקפו.
הצבת מיכלי האצירה תיעשה בחצרי המשווק או בקרבתו ,במקום שיקבע לכך על ידי המשווק וגוף
היישום המוכר ואשר יאפשר נגישות לעובדי המשווק ובמקרה של פסולת סוללות ומצברים ניידים,
אף ללקוחות".
המיכלים יוצבו בשטח בית העסק של המשווק במקום מקורה ומאובטח על ידי אמצעים אלקטרוניים
מיכלי האצירה ותכולתם יהיו באחריותו של המשווק כל עוד הם מוצבים ומצויים בתחומו.
גוף היישום המוכר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין הימצאותם של מיכלי האצירה באתר
המשווק ,למעט לנזק ישיר שיגרם כתוצאה מפגם במיכל".
.7

בסעיף  5.4לאחר המילים" :או למי מטעמו" ייכתב" :במעמד המכירה או האספקה של המוצרים
הנרכשים אצל המשווק .",כמו כן במקום המילה" :ובכמות" ייכתב" :משקל וכמות" .כמו כן לאחר
המילה" :למוצרים" ייכתבו המילים" :כאמור " בסוף הסעיף ייכתב" :הכל בהתאם להוראות החוק".

.8

בסוף סעיף  5.5ייכתב ," :אשר תשולם למשווק על ידי גוף היישום המוכר".

.9

בסעיף  5.7לאחר המילים " :בנוסף ,יעביר המשווק" ייכתב" :אחת לרבעון" .לאחר המילים הדיווח
האמור לעיל" יימחקו המילים" :כשהוא חתום ומאושר על ידי רו"ח של המשווק".

.10

בסעיף  6.1לאחר המילים" :מימון האחסון" ,ייכתב" :איסוף מקונים.",

.11

בסעיף  7.1תימחק המילה " :מייד" .כמו כן לאחר המילים" :דרישתו הראשונה" ייכתב" :בכתב".
לאחר המילים" :נזק ישיר" ייכתב" :מוכח".

.12

סעיף  7.4ימחק ויוחלף בנוסח הבא .7.4" :גוף היישום המוכר לא יתפשר ו/או יודה בכל תביעה או
קנס ,אלא לאחר קבלת אישור מהמשווק אליו ייוחסו הקנס או התביעה כאמור בסעיפים  7.1ו7.2-
לעיל ,מראש ובכתב".

.13

יתווסף סעיף  8.3שלשונו" :מובהר כי חובת שמירת הסודיות הינה כפופה לחובות גילוי ודיווח
הקבועות בכל דין ,לרבות חוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968-ותקנותיו ,כפי שתעודכנה מעת לעת".

.14

בסעיף  9.1תימחק הסיפרה "120" :ובמקומה ייכתב."90" :

.15

בסעיף  9.2יימחקו המילים " :המשווק להעביר לגוף היישום המוכר תשלומים" ובמקומן ייכתב" :מי
מהצדדים לעמוד בהתחייבויותיו".

.16

יתווסף סעיף  9.3כדלהלן:
" 9.3המשווק יהא רשאי לבטל הסכם זה באופן מיידי ,ללא תשלום פיצויי כלשהו וללא מתן הודעה
מראש ,בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
9.3.1

במקרה של הפרה יסודית של גוף היישום המוכר את ההסכם שלא תוקנה בתוך
 14יום ממועד קבלת דרישה לתיקון ההפרה מאת המשווק.

9.3.2

במקרה והוגשה כנגד גוף היישום בקשה לפירוק ו/או מונה לו מפרק ו/או הוגשה
כנגדו בקשה למינוי כונס נכסים זמני או קבוע והבקשה או המינוי לא הוסרו תוך
 60יום;

9.3.3

ניתן צו כינוס נכסים או פירוק כנגד גוף היישום והצו לא בוטל תוך  60יום מהמועד
שניתן;".

.17

בסעיף  12במקום המילה" :המשווק" ייכתב" :כל אחד מן הצדדים".

.18

בסוף נספח ב' ייכתב" :המשווק ידווח לגוף היישום המוכר על מספר מכלי האצירה של פסולת הציוד
והסוללות שפונו במהלך כל רבעון .דיווח לפי נספח זה יימסר בתום כל רבעון לא יאוחר מ  7ימים
מתום הרבעון".

-3.19

כן מוסכם כי המשווק לא יקבל מכלי אחסון פסולת ציוד וסוללות ,אלא לפי דרישתו מגוף היישום
המוכר ,וזאת מבלי לגרוע מחובת המשווק לעמוד בהוראות סעיף  31לחוק לעניין אחסון פסולת ציוד
וסוללות .ככל שהמשווק לא ידרוש הצבת מיכלים מאת גוף היישום המוכר ,לא תחול בעניין זה כל
אחריות על גוף היישום המוכר.

.20

להסרת ספק מובהר כי ככל שהמשרד להגנת הסביבה לא יאשר איזה מהשינויים המפורטים בנספח
זה לעיל ,יהיה רשאי המשווק לסיים את ההתקשרות עם גוף היישום המוכר ,על כל המשתמע מכך
וללא כל ה שלכות לרבות אך לא רק ,קנסות/פיצוי כלשהו ,ולגוף היישום המוכר לא תהיינה כל טענות
ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המשווק.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
גוף היישום המוכר
ע"י:
____________________________

המשווק
ע"י:
_______________________________

