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 2019תקופת הכרה שניה  -מקבל שירותים הסכם
 

____ לשנת ____________לחודש  ____ביום  ____________שנערך ונחתם ב   

 

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

 , נתניה24גיבורי ישראל ( 514860279)ח.פ 

 "(גוף היישום המוכר)להלן: "

 

 ;מצד אחד

 __________________________________ לבין:

 "(השירותיםמקבל )להלן: "

 

 ;מצד שני

 

 וגוף היישום המוכר הינו חברה אשר הוקמה בהתאם לחוק )כהגדרתו להלן(;הואיל     

 מוכר על פי החוק; יישום ידי המנהל כגוף-והחברה הוכרה עלוהואיל    

פי החוק מוטלת חובה על כל יצרן ויבואן )כהגדרתם להלן( ובכלל זה על מקבל -ועל והואיל 

מוכר לשם טיפול בציודו החשמלי והאלקטרוני  יישום ר עם גוףהשירותים להתקש

ובסוללות, ובחוק נקבעו סנקציות על יצרן או יבואן בשל אי עמידה בחובות 

 הקבועות בו;

ומקבל השירותים מצהיר כי קרא והבין את הוראות החוק הרלוונטיות והחובות והואיל    

 הנובעות מהן, כמפורט בנספח המקדמי להסכם זה;

וברצון הצדדים להגדיר ולקבוע את מערכת היחסים המשפטית ביניהם, הכל כמפורט והואיל    

 בהסכם זה להלן.

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הגדרות:  .1
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 דם. יבהסכם זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצ

 ;לחוק 14חברה שהמנהל הכיר בה לפי הוראות סעיף  – גוף יישום מוכר

 .2012-חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב –החוק 

וועדה אשר תורכב מנציגי כלל מקבלי השירותים ויתר הגורמים שיתקשרו  –הוועדה המייעצת

עם גוף היישום המוכר כגון עיריות ומועצות מקומיות, קבלני לוגיסטיקה, מפעלי מיחזור 

ידי דירקטוריון גוף היישום המוכר ואשר תביא בפני הדירקטוריון וכיו"ב אשר תמונה על 

המלצות לקידום פרוייקטים על ידי גוף היישום המוכר ועניינים נוספים עליהם יחליט 

 דירקטוריון גוף היישום המוכר.

 גוףאשר תורכב מנציגי יצרנים ויבואנים ונציגי דירקטוריון  וועדה –א.י וועדת מחירי מ.

 בפני תביא ואשר המוכר םהיישו גוף דירקטוריון ידי על תמונה אשר רהמוכ היישום

 נקבעות הםלפי משקולות הפרמטריםב לבצע שיש התאמות בדבר המלצות הדירקטוריון

  .לחוק 8 סעיף מכח והיבואנים היצרנים על המושתות העלויות

פעולות בדיקה, ניקוי או תיקון של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני,  – הכנה לשימוש חוזר

 המאפשרות שימוש חוזר בה, בלא צורך בביצוע פעולות נוספות;

 לחוק; 60מי שמונה לאחראי על תחום הציוד והסוללות במשרד, לפי סעיף  – המנהל

הפקת אנרגיה מפסולת ציוד וסוללות או תהליך עיבוד של פסולת כאמור לחומר  – השבה

 המשמש להפקת אנרגיה;

 השבה במפעל השבה המורשה על פי כל דין; – השבה מוכרת

 יבואן סוללות או יבואן ציוד חשמלי ואלקטרוני; –יבואן 

 לשיווק בישראל; מי שמייבא במסגרת עסקו סוללות או מצברים למכירה או – יבואן סוללות

מי שמייבא במסגרת עסקו ציוד חשמלי ואלקטרוני למכירה  – יבואן ציוד חשמלי ואלקטרוני

 או לשיווק בישראל;

 יצרן סוללות או יצרן ציוד חשמלי ואלקטרוני; – יצרן

מי שמייצר, בעצמו או באמצעות אחר, סוללות או מצברים המיועדים למכירה  – יצרן סוללות

 אל;או לשיווק בישר

מי שמייצר, בעצמו או באמצעות אחר, ציוד חשמלי ואלקטרוני  – יצרן ציוד חשמלי ואלקטרוני
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 המיועד למכירה או לשיווק בישראל;

מכל ייעודי קטן, או מספר מצומצם של מכלים כאמור, לאצירה של פסולת  – מוקד איסוף

לכה ראשונה של ציוד וסוללות מהמגזר הביתי, שהוצב על ידי אחראי לפינוי פסולת להש

 פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי על ידי תושבי המקום;

תהליך עיבוד של פסולת ציוד וסוללות למוצרים, לחומרים או לחומרי גלם, למעט  – מיחזור

 שימוש חוזר, הכנה לשימוש חוזר והשבה;

 קבלה למיחזור במפעל מיחזור המורשה על פי כל דין; – מיחזור מוכר

מיתקן או מתחם המיועדים לקליטה ולאיסוף ראשוניים של פסולת ציוד  – מרכז איסוף

 וסוללות;

מתחם או מיתקן המיועדים להכנה לשימוש חוזר של פסולת ציוד  – מרכז הכנה לשימוש חוזר

 וסוללות;

מרכז איסוף, מוקד איסוף, מרכז מיון או מרכז הכנה לשימוש  – מרכז לפסולת ציוד וסוללות

 חוזר;

 מתחם או מיתקן המיועדים למיון של פסולת ציוד וסוללות; – ןמרכז מיו

מקור של אנרגיה חשמלית הנוצרת מהתמרה ישירה של אנרגיה כימית,  – סוללה או מצבר

המורכב מתא סוללה ראשי אחד או יותר שאינו ניתן לטעינה, או מתא סוללה משני אחד או 

 יותר הניתן לטעינה;

סוללה או מצבר, סוללת כפתור או מארז סוללות, שהם אטומים  – סוללה או מצבר ניידים

 וניתנים לנשיאה ביד, ואינם סוללה או מצבר תעשייתיים או סוללה או מצבר לרכב מנועי;

ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי  – פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני

אלקטרוני, שהושלכו או שהמחזיק בהם ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ו

מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מציוד 

 כאמור;

 פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ופסולת סוללות ומצברים; – פסולת ציוד וסוללות

  כל אחת מאלה: –פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי 

 מלי ואלקטרוני שמקורה במשקי בית פרטיים;פסולת ציוד חש (1)
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פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במוצרים המתאימים  (2)

גם לשימוש ביתי, ואשר מחמת הרכבה, טיבה וכמותה היא בעלת 

מאפיינים דומים לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה 

במשקי בית פרטיים, גם אם מקורה בבתי עסק, במוסדות או 

 תעשייה;במפעלי 

 פסולת סוללות ומצברים ניידים; (3)

פסולת ציוד וסוללות שאינה פסולת ציוד  – פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי

 וסוללות מהמגזר הביתי;

מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או  – ציוד חשמלי ואלקטרוני

או למדידה של זרם או שדה כאמור, ובלבד  שדה אלקטרומגנטי, וכן ציוד לייצור, להולכה

וולט  1,500וולט בזרם חילופין או  1,000שהם מיועדים לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על 

בזרם ישר, למעט ציוד המתוכנן ומיועד להתקנה כחלק מציוד אחר שחוק זה לא חל עליו, 

ניין זה יראו ציוד או ושיכול למלא את תפקידו המתוכנן רק כחלק מהציוד האחר כאמור; לע

 מכשיר המנוי בתוספת הראשונה, כציוד חשמלי ואלקטרוני;

 כל אחת מקבוצות הציוד החשמלי והאלקטרוני המנויות בתוספת הראשונה; – קבוצת סיווג

 שימוש נוסף בציוד ובסוללות למטרה שלשמה יועדו בראשונה; – שימוש חוזר

 (1+1 ומבצעי קונסיגנציה)כגון  עקיפה/או ו ישירה  בתמורה שלא מכירה לרבות - מכירה

 התוספת הראשונה לחוק:

 ההגדרות "ציוד חשמלי ואלקטרוני" ו"קבוצת סיווג"( – 2)סעיף 

 –מכשירי חימום או קירור  .1

מקררים, מקפיאים, מכשירים להגשה או למכירה אוטומטית של מוצרים 

משאבות חום,  קרים, מזגנים ומכשירי מיזוג, מכשירי אדים, קולטי לחות,

 מיתקני הסקה.

 –סמ"ר  100-מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים ששטחם גדול מ .2

 מסכים, טלוויזיות, מסגרות דיגיטליות לתמונות, צגים ומחשבים ניידים.

 –מנורות  .3
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(, HIDמנורות פלורוסנט )ישרות, קומפקטיות ואחרות(, מנורות קסנון )

לרבות מנורות המכילות גז נתרן בלחץ ומנורות מתכת האליד, מנורות 

 .LEDהמכילות גז נתרן בלחץ נמוך ומנורות 

ס"מ  50-מכשירי חשמלי גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ .4

 – 3עד  1ושאינם כלולים בפרטים 

מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון, כגון פלטות חשמליות,  (1)

 נורים חשמליים, כיריים חשמליות, מכשירי מיקרוגל;ת

 מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים; (2)

ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים, כגון מחשבים גדולים,  (3)

 שרתים, מיתקני רשת קבועים, מכונות דפוס גדולות, מכונות צילום;

 גדולות;ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל  (4)

מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים, וכלי  (5)

 נגינה;

מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי, כגון גנרטורים,  (6)

 פסק, מהפכים;-ממירים, מערכות אל

 מכשירים רפואיים גדולים; (7)

 מכשירי בקרה וניטור גדולים; (8)

להגשה או לממכר מוצרים ושירותים מכשירים אוטומטיים גדולים  (9)

 אוטומטיים, כגון כספומטים.

ס"מ ושאינם  50-מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ .5

 – 3עד  1כלולים בפרטים 

מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון  (1)

מצנמים, פלטות חשמליות, סכינים חשמליות, קומקום חשמלי, 

 וגל;מיקר

 מכשירי ניקוי קטנים, כגון שואבי אבק, מנקי שטיחים, מגהצים; (2)

 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר; (3)
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 שעונים ושעוני יד; (4)

 מכשירים קטנים לטיפוח הגוף, כגון מכונות גילוח ומייבשי שיער; (5)

 מצלמות, כגון מצלמות וידאו; (6)

, DVDמכשירי רדיו, מגברים, נגני  מוצרי צריכה חשמליים, כגון (7)

 מכשירי וידאו;

 כלי נגינה וציוד סאונד, כגון מגברים; (8)

מכשירי תאורה קטנים וציוד קטן אחר המשמש להארה או לבקרה על  (9)

 אור;

 צעצועים חשמליים או אלקטרוניים; (10)

 ציוד ספורט, כגון מחשבים לרכיבת אופניים, צלילה, ריצה, חתירה; (11)

כלי עבודה קטנים, כגון ציוד גינון, מקדחות, מסורים חשמליים,  (12)

 משאבות ומכסחות דשא;

 מכונות תפירה; (13)

 מכשירים רפואיים קטנים, לרבות מכשירים וטרינריים; (14)

מכשירי בקרה וניטור קטנים, כגון גלאי עשן, בקרי חום, וסתי חום,  (15)

 גלאי תנועה, שלטים;

 קטנים, כגון משקלים;מכשירי מדידה  (16)

 מכשירים אוטומטיים קטנים להגשה או לממכר מוצרים; (17)

 וולטאיים אינטגרליים.-מכשירים קטנים עם פאנלים פוטו (18)

 50-( קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מITציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע ) .6

, מחשבים אישיים, מדפסות, מחשבונים, טלפונים, טלפונים ניידים -ס"מ

 מכשירי ניווט לווייני ונתבים.

 מבוא, נספחים ופרשנות .2
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 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .2.1

 למושגים ולמונחים אשר בהם יעשה שימוש בהסכם זה, ואשר לא הוגדרו .2.2

 מפורשות בהסכם זה, תינתן המשמעות הניתנת להם בחוק.

 

 מטרה .3

)א( 17-)א( ו8החוק לרבות הוראות סעיפים מטרתו של הסכם זה הינה קיום הוראות 

 לחוק החלות על מקבל השירותים ועל גוף היישום המוכר.

 

 התחייבות גוף היישום המוכר .4

גוף היישום המוכר מתחייב בזאת להעניק את השירותים ולמלא אחר כל החובות  .4.1

שהוטלו עליו בחוק או מכוחו, וכל זאת לשם עמידה ביעדי המיחזור הקבועים 

וזאת עבור כלל מקבלי השירותים שהתקשרו עימו בהסכם שירותים, ובכלל בחוק, 

 זה עבור מקבל השירותים וכלל פסולת הציוד והסוללות שלו. 

אחת לרבעון )ב( לחוק, גוף היישום המוכר ידווח, 18בהתאם לחובתו על פי סעיף 

 שיורה של גוף היישום המוכר ובהתאם למתכונת המידע מערכותלפחות, באמצעות 

עליה המנהל, לכל מקבל שירותים שעמו התקשר, על הפעולות שביצע לשם קיום 

חובותיהם, ובכלל זה על שיעור המחזור של פסולת ציוד וסוללות שביצע במהלך 

 לחוק. 4או  3תקופת הדיווח, מתוך יעדי המחזור לפי סעיף 

לחוק  21גוף היישום המוכר מתחייב לדווח למנהל דיווח חצי שנתי כמפורט בסעיף  .4.2

ובכלל כך כל חובות הדיווח הקשורות למקבל השירותים, בכפוף לקבלת הנתונים 

הנדרשים לדיווח ממקבל השירותים. גוף היישום המוכר יפתח ויקיים מנגנוני 

בקרה אשר יבדקו את תוכן הדיווח ואת עצם משלוח הדיווח בהתאם להוראות 

 החוק.

ות יצרנים ויבואנים בשנים התחייבות גוף היישום המוכר הינה לעמידה בחוב .4.3

קלנדריות. ככל שמקבל שירותים יבחר להתקשר עם גוף היישום המוכר במהלך 

שנה קלנדרית נתונה יחולו חובות גוף היישום המוכר החל ממועד ההתקשרות 

עמידה יחסית בחובות מקבל השירותים ביחס למועד בו החלה  –בלבד )קרי 

 גוף מצד מאמץ ייעשה התקשרותה מועד שלפני לתקופה ביחסההתקשרות(. 

 השירותים מקבלי שחובות ובלבד השירותים מקבל בחובות לעמוד המוכר היישום

 .תיפגענה לא המוכר היישום גוף עם הקשורים האחרים
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גוף היישום המוכר יכנס, לפחות אחת לשנה, אסיפת יצרנים ויבואנים בהתאם  .4.4

 לחוק.  23לקבוע בסעיף 

 לכל מקבל שירותים יהיו זכויות באסיפה זו כאמור בחוק. 

וכן סמכות למינוי נציגי  סמכויות אסיפת היצרנים והיבואנים תהינה כמפורט בחוק

היצרנים ויבואנים בוועדה המייעצת ובוועדת מחירי מ.א.י כמפורט בהחלטות 

 אסיפת של ההתכנסות מועד הדירקטוריון במסגרתן הוקמו הוועדות הנ"ל.

 אסיפת בפני. העוקבת לשנה הטיפול דמי קביעת בטרם יהיה והיבואנים היצרנים

 דמי קביעת לצורך בחשבון שהובאו והנתונים הפרמטרים יוצגו והיבואנים היצרנים

 שדווחו העניינים את המוכר הישום גוף יציג ויבואנים יצרנים באסיפת. הטיפול

 (.2)א() סעיףב האמורים הפרטים למעט לחוק 21 סעיף לפי למנהל

 שיצטברו לרווחים ביחס טענה או זכות כל תהיה לא השירותים למקבל כי ,מוסכם .4.5

 ומהוראות לחוק)ו( 23 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי וזאת המוכר היישום גוף בידי

 יהיה לשנה המוכר היישום גוף של הנקי והרווח במידה ,זאת עם .ההכרה תנאי

 הנקי הרווח  "(העודף הנקי הרווח" :להלן( שנה לאותה השנתי מהמחזור 6% מעל

יוחזר למקבלי השירותים בשנה העוקבת. מאי תתעד את אחוז ההחזר מסך  העודף

. השירותים למקבל  דמי הטיפול שהוחזרו לצורך חישוב ההחזר הרטרואקטיבי

 ..המוכר היישום גוף ידי על הכספייים"ת הדוחו אישור לאחר תיהיה החלוקה

 

 והתחייבויות מקבל השירותיםהצהרות  .5

 

 מקבל השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כלפי גוף היישום המוכר כדלהלן:

כי, נכון למועד חתימת הסכם זה, הוא מייצר ו/או מייבא ציוד חשמלי ואלקטרוני  .5.1

 המצ״ב להסכם זה.נספח א׳ ו/או סוללות ומצברים מן הסוג והמשקל כמפורט ב

ידוע למקבל השירותים כי ההתקשרות בהסכם זה הינה ביחס לכלל הציוד 

 .החשמלי והאלקטרוני שהוא מייבא ו/או מייצר

כי היה וגוף היישום המוכר יקבל רישיון להרשאת השימוש בסימן מסחר כלשהוא  .5.2

ומקבל השירותים יחליט לסמן את הציוד החשמלי ״הרישיון״(, )להלן בסעיף זה: 

או את הסוללות והמצברים בסימן מסחר זה, ינהג מקבל השירותים והאלקטרוני ו/

 בהתאם לתנאי הרישיון והנחיות גוף היישום המוכר בעניין.

מוכר את כל הפרטים והנתונים הנדרשים בדו״ח החצי יישום הכי יעביר לגוף ה .5.3

ימים טרם המועד שבו נדרש גוף היישום המוכר על פי החוק  30-שנתי לא יאוחר מ
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המוכר את כל  היישום למנהל את הדו״ח החצי שנתי, וכן יעביר לגוף להעביר

ימים טרם  60 -הנדרשים בדו״ח השנתי, וזאת לא יאוחר מ הפרטים והנתונים

המועד שבו נדרש גוף היישום המוכר על פי החוק להעביר למנהל את הדו״ח השנתי. 

ת הדיווח שקבע הדיווחים כאמור, הן החצי שנתי והן השנתי, יוגשו בהתאם למתכונ

להסכם  נספח ב׳המנהל, כפי שתתעדכן מעת לעת, ואשר נוסחה העדכני מצורף כ

מקבל השירותים ייפתח ויקיים מנגנוני בקרה שיבדקו את תוכן הדיווח ועצם  זה.

 משלוח הדיווח בהתאם להוראות החוק.

 להוראות בהתאםאשר מקבל השירותים יעביר לגוף היישום המוכר  הדיווחים כל .5.4

 ממשק גבי על יועברו, לעת מעת הצדדים בין שיוסכם וכפי דין כל ולפי זה םהסכ

 .  השירותים למקבל המוכר היישום גוף שיספק המידע מערכות

חתום  כשהוא, יעביר מקבל השירותים עותק של הדיווח האמור לעיל בנוסף

ובפורמט כמפורט  בנוסחומאושר על ידי רואה החשבון של מקבל השירותים 

 להסכם זה.  1'ב בנספח

 יאוחר לא המוכר היישום גוף במשרדי חתומה במעטפה ימסרו הדיווחים עותקי

   .כאמור הדיווח למסירת שנקבע מהמועד

 מקבל מאת נוספים ומסמכים הבהרות לדרוש זכאי יהיה המוכר היישום גוף .5.5

 ומקבל בדיווחים הכלולים הנתונים ונכונות אמיתות את לוודא מנת על השירותים

 .שיידרש ככל ומסמכים מידע סירתבמ ויסייעהשירותים ישתף פעולה 

 פערים קרי ( משמעותיים פערים קיימים כי ימצא המוכר היישום גוף בו במקרה

 המצב לבין שירותים מקבל מאת לו שנמסרו הדיווחים בין  10%) על העולים

 במשך הצדדים יידונו אזיות, סביר באסמכתאות טענותיו את בה, ויג(בפועל

סכמה, ה תתקבל שלא ככלור. כאמ הפערים הסדרת לשם, ימים  14 של תקופה

. יובהר, כי הבירור שיבוצע הנושא בירור לשם מטעמם בודק ח"רו הצדדים ימנו

 יישא המוכר היישום גוף. על ידי רו"ח בודק כאמור יוגבל בזמן לתקופת בדיקה

 לשאת המוכר היישום גוף בהתחייבות לגרוע מבליק. בוד ח"רו מינוי בעלויות

 קיימים כי בבדיקתו בודק ח"רו מצא אם כי יובהר. בודק ח"רו מינוי בעלויות

 היישום לגוף השירותים מקבל עביר, יזה בסעיף כאמור משמעותיים פערים

 היישום גוף ידי על שולמו אשר בודק ח"רו מינוי עלויות עבור תשלום המוכר

ן: כגו רשמיים מגורמים מסמכים לרבותרות", סבי אסמכתאותזה " לעניין. המוכר

 ".וחוקרים מוכרות עסקי מידע מחברות דוחות וכן "ממע דוחותכס, מ נתוני
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 מינוי למועד עובר שלמות כספים שנות שתי הכוללת תקופה –בדיקה"  תקופת"

 .  הבודק"ח רו מינוי ליום עד תימשך, מקום ומכל, בודק"ח רו

 בין 10% על העולה בדיווחים פער יתגלה הבודק"ח רו מבדיקת וכתוצאה היה .5.6

 הבודק"ח רו שערך הבדיקה תוצאות לבין השירותים ממקבל שהתקבל הדיווח

 :אזי

מקבל השירותים ישלם לגוף היישום המוכר את התשלומים אותם היה צריך  .5.6.1

לשלם לו בהתאם להוראות הסכם זה ובהתייחס לתוצאות הבדיקה כשהם 

נושאים ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה וזאת כפיצוי מוסכם 

 מראש. 

השירותים יהיה אחראי כלפי גוף  מקבללהלן,  7להוראות סעיף  בכפוף .5.6.2

היישום המוכר לכל הפרה ו/או אי עמידה בחובות יצרנים ויבואנים אשר 

ככל  כימקורן בפער שבין הדיווחים שמסר לבין תוצאות הבדיקה. מובהר 

החוק בגין הפרה או אי עמידה  מכחשיוטל עיצום כספי או כל סנקציה אחרת 

ביעדים כאמור מקבל השירותים ישפה את גוף היישום המוכר במלוא גובה 

 הוטל הכספי העיצום בו)במקרה  העניין לפי היחסי חלקו אוהעיצום הכספי 

גוף לאחר קבלת דרישה מאת  מיידוזאת (גורמים מספר של הפרות בגין

 היישום המוכר.

)א( לחוק, ינהל 6, בהתאם לחובתו לפי סעיף 5.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף  .5.7

 לחוק 5מקבל השירותים רישום מלא ומפורט של המידע האמור בסעיף 

  היישום המוכר. , לדרישות המנהל כלפי גוףבכפוףהמוכר היישום ויעבירו לגוף 

 אסמכתאות מוכר יישום לגוף להציג רשאי יהיה השירותים מקבל כי מוסכם .5.8

 שנתיים והחצי השנתיים בדוחות המופיע מזה שונה ברבעון  המכירות צפי ולפיהן

 המכירות צפי על מבוסס יהיה לתשלום  הטיפול דמי חישוב כזה ובמקרה ל"הנ

 .כאמור המעודכן

 וקביעת חישוב מנגנוני, מתודולוגית מבחינה בפניו שהוצגו מצהיר השירותים מקבל .5.9

 .  הטיפול דמי

 

 המוכר היישום תשלומים לגוף .6

בתקופת ההסכם )ב( לחוק, מקבל השירותים יהיה אחראי 8בהתאם להוראות סעיף 

לשם קיום חובות היצרנים  הנדרשותלמימון כל העלויות של גוף היישום המוכר 
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תשלומי דמי טיפול,  כגוןוהיבואנים שהתקשרו עמו לפי החוק, בתנאים שוויוניים, 

קנסות ועיצומים כספיים ותשלומים אחרים המפורטים בהסכם זה להלן, ובהתחשב, 

או יובא בידי כלל היצרנים  בחלקו מתוך סך הציוד והסוללות שיוצרבין היתר, 

והיבואנים שהתקשרו עם אותו גוף יישום מוכר לפי קבוצות הסיווג ובאפשרויות 

 השימוש החוזר או סוגי הטיפול בפסולת הנוצרת מהציוד והסוללות שייצר או ייבא.

 זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. מוסכם, כי הפרת הוראות סעיף

 דמי טיפול .6.1

המוכר דמי טיפול עבור כל מוצר שמכר  היישום מקבל השירותים ישלם לגוף .6.1.1

ואשר לגביהם חלות חובות מיחזור בין אם יוצר על ידו ובין אם יובא על ידו 

על פי החוק, כמפורט בטבלת ״דמי הטיפול לפי סוגי מוצרים״ המצורפת 

ישולמו בתוספת  דמי הטיפול״דמי הטיפול״(. להסכם זה )להלן:  כנספח ג׳

 .וכנגד חשבונית מס מע״מ כדין

גביית דמי הטיפול תהיה במועדים ובאופן כמפורט להלן ותתבסס על נתוני  .6.1.2

 מכירות של הרבעון המקביל אשתקד בדוח אשר הוגש למנהל: 

בינואר כל שנה בגין ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות שצפויים  1-ב .6.1.2.1

 1–קלנדרי המתחיל בלהימכר על ידי מקבל השירותים ברבעון ה

במרץ באותה השנה, וזאת בהתבסס על  31-בינואר ומסתיים ב

 הדוחות החצי שנתיים והשנתיים שהוגשו על ידי מקבל השירותים.

באפריל כל שנה בגין ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות שצפויים  1-ב .6.1.2.2

 1–להימכר על ידי מקבל השירותים ברבעון הקלנדרי המתחיל ב

ביוני באותה השנה, וזאת בהתבסס על  30-בבאפריל ומסתיים 

 הדוחות החצי שנתיים והשנתיים שהוגשו על ידי מקבל השירותים.

ביולי כל שנה בגין ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות שצפויים  1-ב .6.1.2.3

 1–להימכר על ידי מקבל השירותים ברבעון הקלנדרי המתחיל ב

בהתבסס על בספטמבר באותה השנה, וזאת  30-ביולי ומסתיים ב

 הדוחות החצי שנתיים והשנתיים שהוגשו על ידי מקבל השירותים.

באוקטובר כל שנה בגין ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות  1-ב .6.1.2.4

שצפויים להימכר על ידי מקבל השירותים ברבעון הקלנדרי המתחיל 

בדצמבר באותה השנה, וזאת  31-באוקטובר ומסתיים ב 1–ב

ם והשנתיים שהוגשו על ידי מקבל בהתבסס על הדוחות החצי שנתיי

 השירותים.
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מובהר כי לאחר הגשת הדו"ח החצי שנתי ובמידה ויתברר כי קיים פער 

אחוזים( בין  5%מהותי )"פער מהותי" לעניין סעיף זה משמעו פער העולה על 

צפי המכירות של מקבל השירותים כפי שהוערך על ידי גוף היישום המוכר 

ל, אזי יבוצע עדכון מתאים לעלויות עבור שני  לבין נתוני המכירות בפוע

הרבעונים הבאים באותה שנה קלנדרית על מנת שישקפו את העלויות בהן 

 מחויב מקבל השירותים לשאת.  

עם הגשת הדו״ח השנתי על ידי מקבל השירותים כשהוא מבוקר ע״י רואה 

תים חשבון, ישווה גוף היישום המוכר בין דמי הטיפול ששילם מקבל השירו

בפועל עבור השנה הקלנדרית לגביה הוגש הדוח השנתי, לבין דמי הטיפול 

אותם היה צריך מקבל השירותים לשלם על פי כמות הציוד החשמלי 

והאלקטרוני והסוללות שנמכרו בפועל על ידי מקבל השירותים במהלך השנה 

 ״ההתחשבנות״(.הקלנדרית לגביה הוגש הדוח השנתי )להלן: 

תחשבנות יימצא כי מקבל השירותים שילם דמי טיפול היה ובעקבות הה

עודפים על דמי הטיפול אותם היה צריך לשלם בפועל, יקוזז הסכום העודף 

בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן )מדד ידוע( ממועד התשלום 

בפועל של הסכום העודף, מסכום דמי הטיפול שישלם מקבל השירותים, 

יפול שיבוא לאחר הגשת הדוח השנתי. במקרה וזאת במועד תשלום דמי הט

בו יימצא כי מקבל השירותים שילם דמי טיפול נמוכים מהסכום אותו היה 

המוכר את הסכום החסר,  היישום צריך לשלם, ישלם מקבל השירותים לגוף

בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן )מדד ידוע( ממועד התשלום 

ימים מיום  30ו בחסר כאמור, וזאת בתוך בפועל של דמי הטיפול אשר שולמ

 דרישת תשלום שתישלח על ידי גוף היישום המוכר למקבל השירותים.

הוראות סעיף זה בכל הנוגע להתחשבנות, יחולו גם במקרה של ביטול הסכם 

 להלן. 9.1 זה כאמור בסעיף

ימים  30המוכר את דמי הטיפול תוך  היישום מקבל השירותים ישלם לגוף .6.1.3

התשלומים  העברת ממועד דרישת התשלום על ידי גוף היישום המוכר.

ול במועד כאמור, מהווה תנאי עיקרי ויסודי להסכם זה. מובהר כי דמי טיפ

ימים, יישאו ריבית והצמדה לכל יום  14-שישולמו באיחור של למעלה מ

איחור בהתאם לריבית הפיגורים הקבועה בחוק פסיקת ריבית והצמדה 

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לרשות גוף היישום 1961 -תשכ"א 

 המוכר בגין איחור כאמור.
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יפול במועדים שונים מאלה ת דמי טיהיה וגוף היישום המוכר יחליט על גבי .6.1.4

זה, יודיע גוף היישום המוכר למקבלי השירותים  6.1.2המפורטים בסעיף 

שינוי מועדי  יום לפני מועד הגבייה השונה. 60בדבר החלטתו כאמור, וזאת 

גבייה כאמור ייעשה בכפוף לקבלת אישור המנהל ובלבד שלא יהיה בהם כדי 

 לי השירותים כולםלהרע מצבם של מקב

 דמי)  6.3 לעיל ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.1.2 על אף האמור בסעיף .6.1.5

להלן, מובהר כי ככל שייחתם הסכם זה עם מקבל ( רטרואקטיביים טיפול

השירותים, לאחר חלוף אחד או יותר ממועדי התשלום המפורטים לעיל, 

״התשלומים ואשר חלו באותה שנה בה נחתם ההסכם )להלן בסעיף זה: 

לעיל,  6.1.2 יותאמו מועדי התשלום הקבועים בסעיףר זמן חיובם״(, שעב

שעבר ומקבל השירותים ישלם לגוף היישום המוכר את מלוא התשלומים 

יום ממועד דרישת התשלום על ידי גוף  30 -זמן חיובם וזאת לא יאוחר מ

היישום המוכר. העברת התשלומים שעבר זמן חיובם במלואם כאמור, 

כי העברת  מובהר מהווה תנאי עיקרי, יסודי וכן תנאי מפסיק להסכם זה.

, ימים 14-מ למעלה של באיחורזמן חיובם במלואם כאמור  שעברהתשלומים 

בהתאם לריבית הפיגורים הקבועה  איחור יום לכל והצמדה ריבית ישאוי

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד 1961 -בחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א 

בגין איחור אמור. על אף האמור  המוכר היישום גוףאחר שיעמוד לרשות 

בריש סעיף קטן זה, מובהר כי במקרה בו מקבל השירותים יעבור לגוף 

 זה שירותים מקבל אזי, השנה במהלך אחר מוכר יישום מגוף וכרהמ היישום

 .ואילך ההסכם חתימת ממועד שנה אותה של היחסי החלק את רק ישלם

 בדיווחים היה וגוף היישום המוכר ימצא כי קיימים אי דיוקים ו/או חוסרים .6.1.6

 המוכר, על פיהיישום של מקבל השירותים, יעביר מקבל השירותים לגוף 

מעודכן  ולא יאוחר מארבעה עשר יום מיום הדרישה כאמור, דיווחדרישתו, 

 כפי שיפורט בדרישת גוף היישום המוכר.

 'נספח גידוע למקבל השירותים, כי שיעורי דמי הטיפול המפורטים ב .6.1.7

 להסכם זה, וכן שיעור דמי הטיפול לכל שנה קלנדרית בשנים שקדמו

ון גוף היישום המוכר לשנה בה נחתם הסכם זה, נקבעו  על ידי דירקטורי

וועדת מחירי מ.א.י וכפופים לזכות ובהתחשב בהמלצות הוועדה המייעצת 

בהתאם  המוכרהיישום  פת היצרנים והיבואנים בגוףישל אסהחלטה  ביטול

 15יפרסם באתר האינטרנט שלו ב. גוף היישום המוכר ( לחוק2)ו()23לסעיף 

וטבלה זו תחליף את  בנובמבר בכל שנה את טבלת דמי הטיפול המעודכנים

' להסכם זה ותהפוך להיות טבלת דמי הטיפול נספח גהטבלה המופיעה ב

המחייבת לעניין הסכם זה. בנוסף, גוף היישום המוכר יהיה רשאי לעדכן 
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יום מראש את הסכומים המפורטים  30בת למקבל השירותים בהודעה 

, חיצוני ממומחה ' להסכם זה, וזאת ככל שיקבל חוות דעת נוספתנספח גב

אשר מצדיקה עדכון כאמור או בכל נסיבות סבירות אחרות אשר יש בהן לפי 

שיקול דעתו בכדי להוות הצדקה לעדכון דמי הטיפול, והכול בכפוף להוראות 

לרבות לעניין זכות הביטול הקנוייה לאסיפת יצרנים ויבואנים לפי  כל דין

הטיפול, מקבל  מובהר כי במקרה כאמור של שינוי בדמי .לחוק 23סעיף 

השירותים יהיה זכאי להודיע לגוף היישום המוכר על סיום ההסכם החל 

 ממועד השינוי בדמי הטיפול.

בכל מקרה בו גוף היישום המוכר יעדכן את דמי הטיפול במהלך השנה  .6.1.8

ובכפוף לזכות  לעיל6.1.7בהתקיים נסיבות סבירות כאמור בסיפא של סעיף 

, גוף היישום המוכר יודיע למקבל הביטול של אסיפת יצרנים ויבואנים

השירותים על הודעתו למנהל על כוונתו לדון בשינוי דמי הטיפול 

 בדירקטוריון גוף היישום המוכר.

 קנסות ועיצומים כספיים .6.2

 המוכר תשלומים מייד עם דרישתו היישום בל השירותים יעביר לגוףמק .6.2.1

 ימים ממועד דרישת הגוף 30-הראשונה, ובכל מקרה לא יאוחר מ

 המוכר, לפי חלקו, בגין כל קנס או עיצום

עמידה ביעדי המיחזור לפי -כספי, אשר הוטל על גוף היישום המוכר בשל אי

/או וכאמור הוטל בשל מעשה שקנס  ובלבדלחוק,  4ו/או  3הוראות סעיף 

, הקשור במישרין בקיום חובותיו על פי החוק השירותים מקבל של מחדל

 סעיף מהוראות לגרוע מבלי וזאתלעניין דיווחים ו/או לתשלום דמי הטיפול, 

גוף היישום המוכר יעביר למקבל השירותים אסמכתאות על  .לחוק)ב( 61

 הטלת הקנס או העיצום מיד עם קבלתם.

 אי בגין הכספי העיצום/או ו הקנס בו מקרה בכל כי, ספק הסר למען מובהר .6.2.2

 המוכר היישום גוף על יוטלו לא, בחוק הקבועים המחזור ביעדי עמידה

 בקיום במישרין הקשורים השירותים מקבל של מחדל או מרשלנות כתוצאה

 גוף מתחייב, הטיפול דמי לתשלום/או ו לדיווחים החוק פי על חובותיו

 בעיצום או בקנס השירותים מקבל של היחסי חלקו את לשלם המוכר היישום

 את יגבה המשרד בו מקרה בכל, השירותים למקבל או למשרד כאמור הכספי

 .השירותים ממקבל הכספי העיצום/או ו הקנס

בגין הפרה נמשכת של גוף היישום  וככל שהקנס או העיצום הכספי הוטל .6.2.3

המוכר את חלקו בקנס או  היישום המוכר, מקבל השירותים יעביר לגוף
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ורק בגין -, אךלעיל 6.2.1ובכפוף לאמור בסעיף  בעיצום הכספי כמפורט לעיל

התקופה בה קיבל שירותים מגוף היישום המוכר במהלך תקופת ההפרה 

וזאת כל עוד מקבל השירותים היה קשור בתקופות האחרות עם גוף  הנמשכת

 .יישום מוכר אחר

השירותים, ומקבל השירותים חייב גוף היישום המוכר רשאי לדרוש ממקבל  .6.2.4

המוכר, את כל הפרטים והנתונים המנויים בדו״ח השנתי  היישום לספק לגוף

האחרון, וזאת ככל שגוף היישום המוכר ידרוש זאת, על מנת לחשב את סכום 

התשלום הנדרש ממקבל השירותים. יובהר, כי האמור לעיל יחול גם אם 

 ותים מגוף היישום המוכר.וכאשר מקבל השירותים חדל מלקבל שיר

 

 דמי טיפול רטרואקטיביים .6.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובנוסף על התחייבויות מקבל השירותים  .6.3.1

יום ממועד  30לתשלום דמי הטיפול, מקבל השירות מתחייב בזאת כי בתוך 

המוכר דמי  היישום דרישתו של גוף היישום המוכר, לכל המאוחר, ישלם לגוף

״דמי הטיפול הרטרואקטיביים״(: התקופה כדלקמן )להלן: טיפול בעבור 

( בעבור חמש השנים שקדמו לשנה בה חתם מקבל השירותים על הסכם 1)

לבין הראשון לחודש ינואר בשנה  20143.1.( בעבור התקופה שבין 2או ) ;זה

שאז  2014)למעט במקרה בו חתימת ההסכם הינה בשנת  בה ייחתם הסכם זה

לפי התקופה  ,עד למועד חתימת ההסכם( 1.3.14מיום תחושב התקופה 

״התקופה הקודמת״( והכל בצירוף ריבית והפרשי הקצרה יותר )להלן: 

 לתקופת ביחס 1961 –לחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א  בהתאםהצמדה 

 . לתשלום הרלבנטית

המוכר דיווח מלא בגין כל מוצר שמכר היישום מקבל השירותים יעביר לגוף  .6.3.2

הקלנדרית  ייבא ואשר לגביו חלות חובות מיחזור על פי החוק בשנהו/או 

של הדו״ח השנתי  שקדמה לשנה בה ייחתם הסכם זה, וזאת בפורמט הדיווח

 יהיה כדלקמן: ומבוקר על ידי רואה חשבון. מועד הגשת דיווח זה

עד ליום  בפברואר: הדיווח יועבר 28היה והסכם זה ייחתם עד ליום  .6.3.2.1

 באפריל. 30

 60בתוך  בפברואר: הדיווח יועבר 28הסכם זה ייחתם לאחר היה ו .6.3.2.2

 יום ממועד חתימת הסכם זה.

 חישוב דמי הטיפול הרטרואקטיביים ייעשה באופן הבא: .6.3.3
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הסכום הכולל של דמי הטיפול הרטרואקטיביים עבור כל שנה  .6.3.3.1

ידי גוף היישום המוכר בהתאם -מהתקופה הקודמת, ייקבע על

לעיל, ולפי שיעור דמי הטיפול  6.3.2 לדיווח כאמור בסעיף

הרלוונטיים שנקבעו על ידי גוף היישום המוכר לכל אחת מהשנים 

בתקופה הקודמת. למען הסר ספק מובהר כי חישוב דמי הטיפול 

 הרטרואקטיביים כאמור, ייעשה כך שמקבל השירותים לא ישלם

עבור שנה או חלק ממנה בה הוכיח להנחת דעתו של גוף היישום 

המוכר כי לא היה כלל פעיל עסקית או שלא חלו עליו חובות יצרנים 

 9לחוק או שקיבל פטור על פי סעיף  4-ו 3ויבואנים בהתאם לסעיף 

או שהיה קשור בהסכם מחייב עם גוף יישום מוכר אחר  לחוק

עוד מובהר כי מקבל השירותים . לחוק 8כמתחייב מהוראות סעיף 

רשאי להגיש דיווח שנתי מבוקר על ידי רואה חשבון, ביחס לכל אחת 

מהשנים בתקופה הקודמת, ובמקרה כזה ייערך החישוב כאמור על 

 פי הדיווח השנתי שיוגש ביחס לכל שנה רלוונטית.

 תשלום דמי הטיפול הרטרואקטיביים במלואם ובמועדם מהווים תנאי .6.3.4

 י וכן תנאי מפסיק להסכם זה.עיקרי, יסוד

זה, מוסכם בזאת כי מקום בו הוטל  6.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף .6.3.5

ספי חלוט בגין אי עמידה ביעדי המיחזור כאמור על מקבל השירותים עיצום כ

)ה( לחוק, בין אם הוטל העיצום הכספי כאמור בטרם נחתם הסכם 46בסעיף 

זה ובין אם הוטל במהלך תקופת הסכם זה, גוף היישום המוכר ישיב למקבל 

השירותים או לא יגבה ממנו, את דמי הטיפול הרטרואקטיביים החלים על 

נה בגינה הוטל על מקבל השירותים העיצום מקבל השירותים ביחס לש

הכספי כאמור. תנאי להשבת או אי גביית דמי הטיפול הרטרואקטיביים 

המוכר  היישום כאמור ברישא ס״ק זה, הינו כי מקבל השירותים יעביר לגוף

אסמכתאות להנחת דעתו של גוף היישום המוכר בכל הנוגע להטלת העיצום 

 הכספי החלוט כאמור.

 לו ושילם אחר מוכר יישום גוף עם בעבר קשור היה השירותים שמקבל ככל .6.3.6

 לגוף השירותים מקבל ימציא, כחוק הרטרואקטיביים הטיפול דמי את

 הטיפול דמי תשלום על ואסמכתאות אישור המוכר היישום

 גוף של דעתו להנחת כאמור מסמכים להמצאת בכפוף. הרטרואקטיביים

 .זה סעיף לפי מתשלום פטור השירותים מקבל יהיה, המוכר היישום

 

 שיפוי .7
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מקבל השירותים ישפה את גוף היישום המוכר עם דרישתו הראשונה בכתב, ובכל  .7.1

ימים ממועד דרישת גוף היישום המוכר בגין כל נזק ישיר  30-מקרה לא יאוחר מ

המוכר, ולרבות בגין כל קנס או עיצום כספי אשר  היישוםאשר נגרם לגוף  ומוכח

ל שנגרם עקב כל מעשה או מחדל של מקבל השירותים )להלן: כהוטל עליו, אם וכ

 היישום"הקנס"(, ובכלל זאת בגין העברת דיווחים לא נכונים או לא מדויקים לגוף 

המוכר או היעדר רישום בקשר עם הנתונים אותם נדרש מקבל השירותים לספקם 

בכפוף לכך שהנזק שנגרם לגוף היישום  הכל/או לנהל את רישומם מכוח החוק. ו

מקבל  מחוייבותהמוכר הינו באחריותו של מקבל השירותים לפי כל דין. מובהר, כי 

 .השירותים לשיפוי כאמור לעיל, מוגבלת עד לגובה דמי הטיפול השנתיים

החלטה או פסק דין  על פיבנוסף, ישפה מקבל השירותים את גוף היישום המוכר  .7.2

כל טענה ו/או תביעה ו/או הליך אחר שיוגש נגד גוף  שלא עוכב ביצועם בקשר עם

 "(.התביעההיישום המוכר בשל כל מעשה או מחדל של מקבל השירותים )להלן: "

לעיל, כפופה לכך שגוף היישום המוכר  7.2-ו 7.1חובת השיפוי כאמור בסעיפים  .7.3

מייד עם התביעה או הקנס, לפי העניין,  ימסור למקבל השירותים הודעה על

יאפשר למקבל השירותים להתגונן או לערור כנגדם קבלתם במשרדי גוף היישום 

ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בחובות הסודיות המוטלות על גוף היישום המוכר על 

 פי הוראות כל דין ו/או הוראות אחרות החלות על גוף היישום המוכר.

 קבלת לאחר אלא  קנס או תביעה בכל יודה או/ו יתפשר אל המוכר היישוםגוף  .7.4

 מראש ,לעיל 7.2-ו 7.1 בסעיפים כאמור התביעה או הקנס ייוחסו אליו אישור

 .ובכתב

 מקבל שיימצא ככל  לחוק )ד (8 לסעיף בהתאם כי המוכר היישום לגוף ידוע .7.5

 כאמור ויבואנים יצרנים חובות מקיים אינו המוכר היישום גוף כי השירותים

 רשאי ,אלו חובות יקיים לא המוכר היישום שגוף חשש קיים כי סבר או ,בחוק

 להבטיח כדי לרשותו העומדים הסבירים האמצעים בכל לנקוט השירותים מקבל

 .המוכר היישום גוף בידי כאמור החובות של קיומן

 

 

  סודיות .8

כל אחד מהצדדים מתחייב בזאת כלפי משנהו לשמור על סודיות מוחלטת ולא  .8.1

לעשות כל שימוש בין בעצמו ובין באמצעות אחרים )למעט ככל אשר יידרש לשם 

פי הסכם זה(, ביחס לכל מידע סודי מעצם טבעו או מהותו -קיום התחייבויותיו על

אליו נחשף ו/או ייחשף הוא ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי )״מידע סודי״(, 
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מיועציו ו/או קבלן משנה ו/או מי מטעמו, במסגרת ובקשר עם השירותים, לרבות 

אך לא רק, מסמכים, נתונים כספיים, מקצועיים, טכניים ועסקיים, רשימת 

ובהר כי מידע מוצרים ו/או ספקים ו/או כל מידע סודי אחר. על אף האמור לעיל, מ

סודי אינו כולל מידע שהפך לנחלת הכלל. סעיף זה ימשיך להיות בתוקף גם לאחר 

עוד מובהר, כי חובת סודיות זו לא תחול ככל שגילוי המידע  סיום תקופת ההסכם.

ותקנותיו כפי  1968כאמור נדרש על פי כל דין, בין היתר, חוק ניירות ערך, תשכ"ח 

 שיעודכנו מעת לעת. 

ם ו/או היבואנים לא יעבירו לגוף היישום המוכר, וגוף היישום המוכר לא היצרני .8.2

יקבל מהיצרנים ו/או היבואנים, כל מידע שעניינו עלויות, רווחיות, תמחור, היקף 

מכירות )למעט כמפורט בהסכם זה(, לקוחות, תוכניות עסקיות, שיטות עבודה וכל 

 ה של מי מהם. מידע רגיש אחר הנוגעים לפעילות מי מהם או למתחר

לעיל  8.1"( אשר הפר חובה מהחובות המפורטות בסעיף המפרצד להסכם )להלן: " .8.3

ע לא יאוחר "(, אזי המפר יפצה את  הנפגהנפגעהחלות עליו כלפי הצד השני )להלן: "

ימים ממועד דרישת הנפגע, אם וככל שהפרת החובה כאמור הינה עקב מעשה  30-מ

ו/או מחדל, בשל רשלנות של המפר. מובהר, כי מחויבות המפר לפיצוי כאמור 

החודשים עובר למועד ההפרה הנטען  12-מוגבלת עד לגובה דמי הטיפול ששולמו ב

ת המפר לפיצוי הנפגע כאמור בסעיף על ידי המפר. למען הסר ספק, אין בהתחייבו

זה, כדי לגרוע מכל סעד הניתן על פי כל דין העומד לרשות הנפגע בגין הפרת חובה 

 .לעיל 8.1מהחובות המפורטות בסעיף 

 

 

 ההסכם תקופת .9

היישום הסכם זה יעמוד בתוקפו החל מיום חתימתו וכל עוד תהיה ההכרה בגוף  .9.1

המוכר בתוקף )להלן: ״תקופת ההסכם״(. על אף האמור, מקבל השירותים יהיה 

רשאי להביא הסכם זה לסיומו לפני תום תקופת ההסכם, בהודעה בכתב שתינתן 

 יצוין מועד תום ההסכם. רימים לפחות לפני מועד סיום ההסכם. בהודעה כאמו 30

אין בסיום הסכם זה כדי לגרוע מחובתו של מקבל השירותים להעביר לגוף היישום   .9.2

המוכר תשלומים בהתאם להוראות הסכם זה, שעילתם קמה במהלך תקופת 

 לעיל. 6.3 ו/או 6.1.5 ההסכם, או לפני תחילתו כאמור בסעיפים

 חודשים 12 על תעמוד הצדדים בין המינימאלית ההתקשרות תקופת כי מובהר .9.3

 זה הסכם בהוראות לעמידה בכפוף זה זמן פרק לאחר. טיפול דמי ישולמו במהלכם
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 .אחר מוכר יישום גוף עם להתקשר השירותים מקבל יוכל, כדין וביטולו

 

 

  הפרת ההסכם .10

היישום המוכר בכל מקרה של הפרת הסכם זה על ידי מקבל השירותים, ימסור גוף  .10.1

הודעה בכתב למקבל השירותים המפר ובה יודיע לו על ההפרה וידרוש את תיקונה 

 ימים מיום קבלת ההודעה. 14בתוך 

לעיל, גוף היישום המוכר יהיה רשאי להביא  10.1-ו  9.1 על אף האמור בסעיפים .10.2

את הסכם זה לסיומו באופן מיידי, וזאת בכפוף לכך שנתן הודעה בכתב על כך 

( ימים לתקן את ההפרה ככל 30השירותים, בה אפשר לו בתוך שלושים )למקבל 

ניתנת לתיקון, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, והכל מבלי לגרוע מכל  שהיא

 פי כל דין או ההסכם בגין הפרה כאמור:-זכאי גוף היישום המוכר על סעד לו

לעיל או את הוראות סעיף  5.3 מקבל השירותים הפר את הוראות סעיף .10.2.1

 לעיל. 6.3.2

 המוכר דמי טיפול ו/או דמי טיפולהיישום מקבל השירותים לא העביר לגוף  .10.2.2

 לעיל ו/או לא הסדיר 6.3רטרואקטיביים בהתאם למפורט בסעיף 

 המוכר, לרבות כמפורט היישום תשלומים אחרים אשר עליו להעביר לגוף

 לעיל, במועדים כפי שקבוע בהסכם זה. 7-ו 6 בסעיפים

במקרה שגוף  יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום באופן מיידי, מקבל השירותים .10.3

היישום המוכר הפר התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה וההפרה לא תוקנה 

או במקרה  המוכר היישום ( ממועד מתן ההודעה על כך לגוף30בתוך שלושים ימים )

ב לדווח למקבל . גוף היישום המוכר מתחייבו בוטלה ההכרה לגוף היישום המוכר

 בתוךהשירותים בכתב על כוונת המנהל לשלול ממנו את ההכרה כגוף יישום מוכר, 

 לו הדבר, ככל שייוודע. ייוודעימים מהמועד בו  14

מקבל השירותים יהא רשאי לבטל הסכם זה באופן מיידי, ללא תשלום פיצוי  .10.4

 כלשהו וללא מתן הודעה מראש, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 מפרק לו מונה או/ו לפירוק בקשה המוכר היישום גוף כנגד והוגשה במקרה .10.4.1

 או והבקשה קבוע או זמני נכסים כונס למינוי בקשה כנגדו הוגשה או/ו

 ;יום 30 תוך הוסרו לא המינוי
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 יום 30 תוך בוטל לא והצו היישום גוף כנגד פירוק או נכסים כינוס צו ניתן .10.4.2

  ";שניתן מהמועד

 

 ועדת מחירי מ.א.יווועדה מייעצת  .11

גוף היישום המוכר יקים וועדה מייעצת לדירקטוריון אשר בה יכללו נציגי מקבלי  .11.1

שירותים הקשורים בהסכם עם גוף היישום המוכר. אופן פעילות הוועדה ובחירת 

 .'דנספח בהנציגים כמפורט 

אשר תורכב מנציגי גוף היישום המוכר יקים ועדה אשר תיקרא וועדת מחירי מ.א.י.  .11.2

 ידי על תמונה אשרו המוכר היישום גוףונציגי דירקטוריון  מקבלי השירותים

 בדבר המלצות הדירקטוריון בפני תביא . הוועדההמוכר םהיישו גוף דירקטוריון

 על המושתות העלויות נקבעות הםלפי משקולות הפרמטריםב לבצע שיש התאמות

בחירת הנציגים אופן פעילות הוועדה ו .לחוק 8 סעיף מכחמקבלי השירותים 

 .ה'בנספח כמפורט 

 

 ביטוח .12

ירכוש את כל הביטוחים הנדרשים לצורך קיום הפעילות נשוא הסכם  מהצדדים אחד כל

 מקבל, ספק הסר למעןזה וכפי שיוסכם בין הצדדים עובר למועד תחילת הפעילות. 

. ככל שיידרשו ביטוחים מעבידים חבות וביטוח' ג צד בביטוח להחזיק נדרש השירותים

 נוספים, אזי ידונו הצדדים בכך. 

 

 שונות .13

 בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות .13.1

 החוק. בכל מקרה בו יתברר כי הוראות הסכם זה מהוות הפרה של הדין החל,

 יפעלו הצדדים לשינוי ההסכם בהתאם.

 ים בהסכם זה, הינם יחסים שבין מזמין לביןמוסכם בזאת, כי היחסים המוסדר .13.2

קבלן עצמאי, וכי בין גוף היישום המוכר לבין מקבל השירותים ו/או מי מעובדיהם 

 מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או-ו/או אחרים מטעמם לא מתקיימים יחסי עובד

 שותפות לכל דבר ועניין.

להעברה או להסבה  על פי הסכם זה אינן ניתנות צדזכויותיו והתחייבויותיו של  .1.1

בכתב ומראש, ובכפוף להוראות כל הצד השני הסכמת  , אלא אם קיבל אתועל יד

 דין.
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 כל הנחה, התנהגות, דחייה, מתן ארכה או הימנעות של צד להסכם מפעולה בעניין .13.3

 לאמימוש זכות מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה לא ייחשבו כויתור מצידו ו

 יהוו לו מניעה לתבוע קיום התחייבות כלשהיא של אותו צד או צד אחר על פי

 ההסכם, לא באותו מקרה ולא במקרה אחר.

 מקבל השירותים יהיה רשאי לאמץ את נספחי התיקונים להסכם עם מקבלי .13.4

השירותים שפרסם גוף היישום המוכר לפני מועד חתימת הסכם זה, וכן את נספחי 

, מקבל השירותים למען הסר ספק וף היישום המוכר בעתיד.התיקונים שיפרסם ג

רשאי לאמץ את הוראות נספחי התיקונים כאמור, במלואם או באופן חלקי, לפי 

  .שיקול דעתו

 על הסכם זה וכל הקשור בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. .13.5

 כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח על ידי צד .1.2

 למשנהו על פי או בקשר להסכם זה תשלח בדואר רשום או תימסר ביד או תשלח

 בפקסימיליה. הודעה שנמסרה ביד תחשב כמי שהגיעה לנמען ביום המסירה

 בפועל בתנאי שהינו יום עסקים. הודעה ששוגרה בפקסימיליה תחשב כמי שהגיעה

גר ראיה לנמען ביום השיגור בפועל, בתנאי שהינו יום עסקים ושבידי המש

 ימי 3רשום תחשב כמי שהגיעה לנמען תוך  בדברהמשלוח. הודעה שנשלחה בדואר

 עסקים לאחר יום משלוחה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 מקבל השירותים גוף היישום המוכר

 ע״י: ע״י:

 

   

   



14533/6002/4979342/1 

 נספח מקדמי

 

 החוק הרלוונטיים אותם נדרש יצרן או יבואן לאשר כי קרא והבין: פירוט סעיפי

 

 חובות/הוראות מהותיות: .1

 

לשם קיום חובות יצרנים או יבואנים לפי פרק זה, על יצרן ועל יבואן להתקשר בחוזה  . )א(8

לטפל בסוג הציוד והסוללות  14התקשרות עם גוף יישום מוכר, שקיבל הכרה לפי סעיף 

יבואן מייצר או מייבא; התקשר יצרן או יבואן עם גוף יישום מוכר, יהיה שאותו יצרן או 

גוף היישום המוכר אחראי לקיום חובות היצרן או היבואן כאמור, כל עוד ההתקשרות 

 עומדת בתוקפה.

)ב( יצרן ויבואן יהיו אחראים למימון כל העלויות של גוף יישום מוכר שעמו התקשרו בהתאם 

, הנדרשות לשם קיום חובות יצרנים או יבואנים לפי פרק זה להוראות סעיף קטן )א(

)א(, בתנאים שוויוניים, ובהתחשב, בין השאר, בחלקם מתוך סך 17והמפורטות בסעיף 

הציוד והסוללות שיוצר או יובא בידי כלל היצרנים והיבואנים שהתקשרו עם אותו גוף 

או סוגי הטיפול בפסולת  יישום מוכר לפי קבוצות הסיווג ובאפשרויות השימוש החוזר

 הנוצרת מהציוד והסוללות שייצרו או ייבאו.

)ג( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( סיפה, יצרן או יבואן שהתקשר עם גוף יישום מוכר, 

(, והמנהל או מי שהוא 1)ב()-( ו1)א()5ינהל רישום מלא ומפורט של המידע האמור בסעיף 

רשאי לעיין ברישום כאמור ולקבל העתק נכון הסמיכו לכך מבין עובדי המשרד יהיה 

 ממנו.

)ד( מצא יצרן או יבואן כי גוף יישום מוכר שעמו התקשר בהתאם להוראות סעיף קטן )א( 

אינו מקיים חובות יצרנים ויבואנים כאמור באותו סעיף קטן, כולן או חלקן, או סבר כי 

היצרן או היבואן את כל קיים חשש שגוף היישום המוכר לא יקיים חובות אלה, ינקוט 

האמצעים הסבירים העומדים לרשותו כדי להבטיח קיומן של החובות כאמור בידי גוף 

 היישום המוכר.

 –יישום מוכר  גוף ()א.17

, 8( יבצע את כל הפעולות הנדרשות לקיום חובות יצרנים ויבואנים כאמור בסעיף 1)

 שהתקשרו עמו לשם כך, בהתאם להוראות לפי סימן זה;

גוף יישום מוכר יתקשר בחוזה התקשרות עם כל יצרן או יבואן שיפנה אליו לשם קיום חובותיו  .)א(18

לגבי ציוד וסוללות מקבוצות סיווג או סוגים שניתנה לו הכרה לגביהם, בתנאים שוויוניים; 

 בהכרה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה. המנהלההתקשרות תיעשה בהתאם לחוזה לדוגמה שאישר 

גוף יישום מוכר ידווח, פעמיים בשנה לפחות, במתכונת שיורה עליה המנהל, לכל יצרן  )ב( 
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ויבואן שעמם התקשר, על הפעולות שביצע לשם קיום חובותיהם, ובכלל זה על שיעור 

המיחזור של פסולת ציוד וסוללות שביצע במהלך תקופת הדיווח, מתוך יעדי המיחזור 

 .4או  3לפי סעיף 

 שנתי על כל אלה:-יישום מוכר ידווח למנהל, דיווח חצי )א(      גוף. 21

( היצרנים והיבואנים שעמם היה קשור בחוזה התקשרות בתקופה שלגביה מוגש 1)

 הדיווח;

( לגבי כל אחד מהיצרנים ומהיבואנים 1)ב()-( ו1)א()5( הפרטים האמורים בסעיף 2)

 (;1האמורים בפסקה )

והמחזיקים בפסולת ציוד וסוללות שאינה ( האחראים לפינוי פסולת, המשווקים 3)

 מהמגזר הביתי, שעמם היה קשור בחוזה התקשרות בתקופה שלגביה מוגש הדיווח;

(, לגבי פסולת הציוד 5( עד )2)ב()5-( ו6( עד )2)א()5( הפרטים כאמור בסעיפים 4)

 והסוללות שפינה, מיחזר או השיב, בתקופה שלגביה מוגש הדיווח.

אך שנתי או דיווח שנתי לפי סעיף זה, או שמסר דיווח כאמור -וף יישום מוכר דיווח חצילא מסר ג )ח(  . 21

למנהל יש טעמים סבירים להניח שהדיווח אינו נכון, רשאי המנהל, לאחר שנתן לגוף היישום 

המוכר הזדמנות לטעון את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את שיעורי פסולת הציוד והסוללות 

 ימוש חוזר, מיחזור מוכר או השבה מוכרת במהלך תקופת הדיווח.שלגביה בוצע ש

)א(    גוף יישום מוכר יכנס, אחת לשנה לפחות, אסיפה של יצרנים ויבואנים שקשורים עמו בחוזה  .23

 אסיפת יצרנים ויבואנים(. –התקשרות ואינם בעלי מניות בגוף היישום המוכר )בפרק זה 

תהיה אורגן של גוף היישום המוכר, והחלטותיה יחייבו את אסיפת יצרנים ויבואנים  )ב(  

 גוף היישום המוכר בעניינים המפורטים בסעיף זה.

באסיפת יצרנים ויבואנים יציג גוף היישום המוכר את העניינים שדווחו למנהל לפי  )ג(  

 ( שבו.2, למעט הפרטים האמורים בסעיף קטן )א()21סעיף 

אנים, על פי דיווחים שהוצגו לפניה לפי סעיף קטן )ג(, כי מצאה אסיפת יצרנים ויבו )ד(  

גוף יישום מוכר אינו מקיים את חובות היצרנים והיבואנים הקשורים עמו כאמור 

ובחוזה ההתקשרות או חובות אחרות המוטלות עליו לפי כל דין, או כי קיים  8בסעיף 

ה מיוחדת של חשש שלא יקיים את החובות כאמור, רשאית היא לדרוש קיום ישיב

דירקטוריון גוף היישום המוכר, בתוך תקופה שתקבע ושלא תפחת משבעה ימים, 

שבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה; הדרישה תובא לידיעת המנהל והחלטת 

 הדירקטוריון תובא לידיעת אסיפת היצרנים והיבואנים והמנהל.

דירקטורים שמתקיימים בהם תנאי בגוף יישום מוכר שאינו חברה ציבורית ימונו שני  )ה(  

)ב( לחוק החברות, כאילו היו דירקטורים חיצוניים, שיכהנו בדירקטוריון 240סעיף 
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 גוף היישום המוכר, ומינויים טעון אישור של אסיפת היצרנים והיבואנים.

( החלטת גוף יישום מוכר על חלוקה, טעונה אישור של אסיפת יצרנים ויבואנים; 1) )ו(   

צרנים ויבואנים רשאית שלא לאשר חלוקה אם סברה כי קיים חשש ממשי אסיפת י

שביצוע החלוקה יפגע ביכולת גוף היישום המוכר לקיים את חובות היצרנים 

 ובחוזה ההתקשרות, בהגיע מועד קיומם; 8והיבואנים כאמור בסעיף 

סכום אסיפת יצרנים ויבואנים רשאית לבטל החלטת גוף יישום מוכר לענין   (2)     

)ב(, אם מצאה שסכום 8העלויות שיממנו יצרנים ויבואנים שהתקשרו עמו לפי סעיף 

 זה חורג מהסביר לשם קיום חובות יצרנים ויבואנים לפי חוק זה;

על החלטת אסיפת יצרנים ויבואני לעניין קביעה כאמור בסעיף קטן זה ניתן   (3)     

 לערער לבית משפט מחוזי.

צרנים ויבואנים יתקבלו ברוב קולות של היצרנים והיבואנים החלטות אסיפת י )ז(   

המשתתפים בהצבעה, אלא אם כן נקבע אחרת לפי סעיף קטן )ח(; גוף יישום מוכר 

 יעביר לידיעת המנהל את ההחלטות שהתקבלו באסיפת יצרנים ויבואנים.

זה לעניין השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, ובכלל  )ח(  

סדרי כינוסה, דיוניה ועבודתה של אסיפת יצרנים ויבואנים, מועדי התכנסותה, 

המניין החוקי בישיבותיה, משלוח הודעות ליצרנים וליבואנים הזכאים להשתתף 

 בישיבותיה ואופן ההצבעה, לרבות באמצעות כתבי הצבעה.

או חלקן, אם מצא כי לפי  השר רשאי לפטור גוף יישום מוכר מהוראות סעיף זה, כולן )ט(  

תקנון ההתאגדות של אותו גוף יישום מוכר, כל יצרן או יבואן הקשור עמו בחוזה 

התקשרות יכול להיות בעל מניות בו, בתנאים סבירים בנסיבות העניין, וכי רוב 

 היצרנים והיבואנים שקשורים עמו בחוזה התקשרות הם בעלי מניות בו.

 כהגדרתם בחוק החברות. –רית", "חלוקה" ו"נושא משרה" בסעיף זה, "חברה ציבו )י(   

קנס או עיצום כספי שהוטלו על גוף יישום מוכר לפי חוק זה ולא שולממו על ידו )בסעיף  . )ב(61

חוב(, ניתן לגבותם מכל יצרן או יבואן שהיה קשור עם גוף היישום המוכר בחוזה  –זה 

או ההפרה שבשלה הוטלו; הסכום  התקשרות במועד ביצוע המעשה המהווה את העבירה

מכל יצרן ויבואן לפי סעיף קטן זה יהיה פי שניים מהסכום השווה לחלקו בחוב  שייגבה

בהתאם לחלקו היחסי בסך משקל הציוד וסוללות שיוצרו או יובאו בידי כלל היצרנים 

 והיבואנים שהתקשרו עם אותו גוף יישום מוכר.

לא יגלה ולא יעשה כל שימוש בדיווחים או בידיעות שהגיעו  גוף יישום מוכר או מי מטעמו )ב(. 65

 אליו מאת יצרן או יבואן מכוח חוק זה, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

 גילוי המידע או השימוש בו דרושים לשם ביצוע הוראות חוק זה; (1)
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 גילוי המידע הוא לגוף ציבורי שהמידע דרוש לו לשם ביצוע תפקידיו לפי כל דין. (2)

 ונשין:ע

( לחוק 3)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  –שעשה אחד מאלה, דינו  מי )ב(.43

 כפל הקנס האמור: –העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו 

לא דיווח למנהל או לא המציא מידע למנהל או למי שהוא הסמיך לכך בהתאם  (1)

 ;39או  21, 12, 5להוראות לפי סעיפים 

או  5שום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בחובת הדיווח לפי סעיפים לא ניהל רי (2)

 ;22או  6, בניגוד להוראות סעיפים 21

 )א(;8לא התקשר עם גוף יישום מוכר, בניגוד להוראות לפי סעיף  (5)

( או לא נתן 1)ב()-( ו1)א()5לא ניהל רישום מלא ומפורט של המידע האמור בסעיף  (6)

הסמיך לכך לעיין ברישום כאמור או לקבל העתק נכון ממנו, למנהל או למי שהוא 

 )ג(;8בניגוד להוראות סעיף 

( לחוק העונשין, 4)א()61מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף  –מי שעשה אחד מאלה, דינו  . )ג(43

 כפל הקנס האמור: –ואם הוא תאגיד, דינו 

 ;4-ו 3לא עמד ביעדי המיחזור לפי הוראות סעיפים  (1)

, 43נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות לפי סעיף  )א( .44

( 3)א()61קנס כאמור בסעיף  –בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר חובה זו, דינו 

 .לחוק העונשין

 נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה )ב( 

הפר את חובתו לפי סעיף זה, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את  בתאגיד

 חובתו.

מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או  –זה, "נושא משרה בתאגיד"  בסעיף )ג( 

בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה, 

( של סעיף 17)-( ו1(, )13(, )12(, )11(, )10(, )9(, )6(, )5(, )1ת )ולעניין עבירות לפי פסקאו

 גם דירקטור. –)ג( 43( של סעיף 8)-( ו6(, )5(, )3(, )1)ב( ועבירות לפי פסקאות )43

 עיצום כספי:

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום  . )ב(46

בסכום  –שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד  74,240רק זה, בסכום של כספי לפי הוראות פ

 שקלים חדשים: 148,380של 
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)ד(; לעניין זה חזקה היא כי יצרן או יבואן שקיים את 8הפר את הוראות סעיף  (1)

)ד(, אלא אם כן 8)א( עד )ג(, לא הפר את הוראות סעיף 8-)ו( ו5חובותיו לפי סעיפים 

 הוכח אחרת;

בחוזה התקשרות עם יצרן או יבואן שפנה אליו בהתאם להוראות לפי  לא התקשר (2)

 )א(;18סעיף 

 (.13)-( ו11)ב()43)ב(, למעט לפי סעיף 43הפר הוראה מההוראות המפורטות בסעיף  (6)

, רשאי המנהל 4-ו 3)ה( לא עמד יצרן, יבואן או גוף יישום מוכר ביעדי המיחזור לפי סעיפים  .46

שקלים חדשים בשל כל  2,980פי לפי הוראות פרק זה בסכום של להטיל עליו עיצום כס

טונה של פסולת ציוד וסוללות שלא ביצע לגביה מיחזור מוכר בהתאם ליעדים האמורים; 

יהיה סכום העיצום הכספי שרשאי המנהל להטיל  2016עד  2014על אף האמור, בשנים 

 בשל הפרה כאמור כמפורט להלן:

 שקלים חדשים; 2,000 – 2015-ו 2014בשנים  (1)

 שקלים חדשים. 2,500 – 2016בשנת  (2)

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

   

 מקבל השירותים  תאריך
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 נספח א׳

 פירוט סוג המוצרים אותם מייבא או מייצר מקבל השירותים

 

 

 [שירותים באופן ספציפייותאם לכל מקבל ] 
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 נספח ב'

 : הצהרה רבעונית לתאגיד המיחזור מ.א.י לציוד נמכר על ידי יבואן לשנת  פורמט דיווח

 פרטי מכירות פרטי היבואן/יצרן

 ש"ח היקף מכירות שנה קודמת   שם חברה

 % צפי שינוי משנה קודמת   ח.פ.

  מספר  מוצרים שנמכרו  כתובת

  שימוש חוזר מוערךהיקף   שם איש קשר

  מועד דיווח והגשה למ.א.י  מורשה חתימה

 

לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, ( 1)א( )5הנני מצהיר בכפוף לסעיף  .1

כי מכירות החברה לשנת ______ברבעון _____ מיום ______ ועד  )להלן "החוק"( 2012–התשע"ב

)א( 3יום _______ המיוחסות וחייבות ליעד מיחזור של ציוד החשמלי והאלקטרוני כאמור בסעיף 

 לאותו החוק מפורטות להלן:  

 

פריטי הציוד החשמלי 

 והאלקטרוני

משקל כולל  מ.א.י  -קוד פריט

 בק"ג

מספר 

פריטים 

 שנמכרו 

ריפי סך תע

 מ.א.י בש"ח

 1500פסק עד -מערכת אל

 )נתונים לדוגמא( וולט

2005    

)נתונים  שואב אבק נגרר

 לדוגמא(

2006    

)נתונים  טלפונים ניידים

 לדוגמא(

3007    

מנורות פלורוסנט )ישרות, 

קומפקטיות ואחרות(, 

 )נתונים לדוגמא(

3008    

)נתונים מחשבים, שרתים

 לדוגמא(

3009    

     סיכום סופי
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כי מכירות החברה לשנת ______ברבעון _____ מיום  לחוק( 1)א( )5הנני מצהיר בכפוף לסעיף  .2

______ ועד יום _______  המיוחסות לסוללות או מצברים שהיו מורכבים בציוד החשמלי 

 והאלקטרוני שנמכר  וסוגיהם מפורטות להלן:  

 

 

מספר הסוללות או המצברים שהיו 

מורכבים בציוד החשמלי 

 והאלקטרוני

מספר פריטים  מ.א.י  -קוד פריט

 שנמכרו 

סך תעריפי מ.א.י 

 בש"ח

סוללות או מצברים המכילים 

 עופרת

9101   

סוללות או מצברים המכילים 

 קדמיום-ניקל

9102   

סוללות ליתיום, מימן וסוללות 

 מסוכנות

9103   

   9104 סוללות או מצברים אחרים

    סופיסיכום 

 

ישולם עד ו..............לפקודת יופק חשבון ............ב....ידוע לי כי דיווח זה נעשה ........... יותאם  .3

 . .......למועד ..................

 

  שם מלא: ____________________

 חתימה: _____________________

 חותמת: _____________________

 

 

 .מורשה חתימה ואישור ניהול ספרים בכל דיווח רבעוניחובה לצרף פרוטקול 
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  נספח ג'

 דמי טיפול

  ש"ח לשנה בתוספת  2,300 עומדים על סךתאגיד קבלת שירות מהלטיפול שנתיים מינמאלים דמי

 . בתשלום יחיד. דמי ההצטרפות יועברו מ כחוק"מע

 בקישור הבאהמפורסמת באתר האינטרנט של מ.א.י.  לצפייה ברשימת תעריפי דמי הטיפול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mai.org.il/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90%D7%9F-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8/
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 ד'נספח 

 וועדת מחירי מ.א.י 

 

 הרכב הוועדה יהיה כדלקמן: .1

נציגי דירקטוריון החברה אשר ייקבעו בהתאם להחלטת הדירקטוריון. מובהר כי בנציגי  .1.1

ה'  23הדירקטוריון כאמור יכללו כל הדירקטורים שמונו לדירקטוריון החברה מכח סעיף 

 "(.החוק)להלן: " 2012 –ב לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"

נציגי היצרנים/יבואנים המכהנים בוועדה המייעצת, באופן המהווה ייצוג הולם הן ליבואנים  .1.2

 קטנים והן לגדולים. 

 א' לחוק. 24לדיוני הוועדה יוזמן נציג המנהל כמפורט בסעיף  .2

אוקטובר הוועדה תתכנס לפחות פעם בכל שנה קלנדרית  ביום העבודה הראשון שלאחר הראשון ב .3

 בכל שנה וכן לפי דרישת דירקטוריון החברה.

מטרת הוועדה הינה להביא בפני דירקטוריון החברה המלצות בדבר התאמות שיש לבצע בנוסחה  .4

לקביעת עלויות המימון של יצרנים ויבואנים בהתאם לצרכים השונים והשינויים בשווקים 

ברה ו/או הוועדה המייעצת )לאחר ובכפוף הרלוונטיים כפי שהועברו לוועדה על ידי דירקטוריון הח

 לבחינת דירקטוריון החברה( הכל לשם עמידת החברה בחובות יצרנים ויבואנים כמתחייב בחוק.

יום ממועד  7מדיון הוועדה המייעצת יועברו לדיון בדירקטוריון החברה בתוך והמלצות מסקנות  .5

 כינוס הוועדה המייעצת. 

. יו"ר ימים 21תוך  הוועדה המייעצתוהמלצות דירקטוריון החברה יקיים דיון בכל אחת ממסקנות  .6

המלצות הוועדה יעדכן את חברי הוועדה בהחלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה בעקבות הדיון ב

 מסקנות הוועדה.ו


