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 הסכם
 

 לשנת____ ____________לחודש  ____________ביום  ____________שנערך ונחתם ב 
 

 מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ  בין:
 , תל אביב10מבית שמאי ( 514860279)ח.פ 

 "(גוף היישום המוכר)להלן: "
 

 ;מצד אחד
        לבין:

 "(המשווק)להלן: "
 

 ;מצד שני
 

 הינו חברה אשר הוקמה בהתאם לחוק )כהגדרתו להלן(; גוף היישום המוכרו הואיל     

 ידי המנהל כגוף מוכר על פי החוק;-והחברה הוכרה על והואיל    

 המשווק)כהגדרתם להלן( ובכלל זה על  משווקפי החוק מוטלת חובה על כל -ועל והואיל 
, ובחוק ובסוללות והאלקטרוני החשמלי בציודולהתקשר עם גוף מוכר לשם טיפול 

 בשל אי עמידה בחובות הקבועות בו; משווקנקבעו סנקציות על 

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

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

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

  הגדרות: .1

 בהסכם זה, יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם. 

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

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

ויתר הגורמים שיתקשרו עם  המשווקיםוועדה אשר תורכב מנציגי כלל  –הוועדה המייעצת 
גוף היישום המוכר כגון עיריות ומועצות מקומיות, קבלני לוגיסטיקה, מפעלי מיחזור וכיו"ב 
אשר תמונה על ידי דירקטוריון גוף היישום המוכר ואשר תביא בפני הדירקטוריון המלצות 

דירקטוריון  , ועניינים נוספים עליהם יחליטגוף היישום המוכרלקידום פרוייקטים על ידי 
 .גוף היישום המוכר

פעולות בדיקה, ניקוי או תיקון של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני,  – חוזר לשימוש הכנה
 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;
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 השבה במפעל השבה המורשה על פי כל דין; – מוכרת השבה

 לשימוש או לצריכה, להפצה וסוללות ציוד שמספק מי וכן וסוללות ציוד שמוכר מי – משווק
 ;עסקו במסגרת, בישראל

 לחוק. 30החזרת פסולת ציוד וסוללות למשווק כאמור בסעיף  – החזרה

 לרבות מכירה מקוונת. – מכירה

מקור של אנרגיה חשמלית הנוצרת מהתמרה ישירה של אנרגיה כימית,  – מצבר או סוללה
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
 ;מנועי לרכב מצבר או סוללה או תעשייתיים מצבר או סוללה ואינם, ביד לנשיאה וניתנים

ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי  – ואלקטרוני חשמלי ציוד פסולת
ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני, שהושלכו או שהמחזיק 
בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם 

 חלק מציוד כאמור;

 טרוני ופסולת סוללות ומצברים;פסולת ציוד חשמלי ואלק – וסוללות ציוד פסולת

 כל אחת מאלה: – הביתי מהמגזר וסוללות ציוד פסולת

 ;פרטיים בית במשקי שמקורה ואלקטרוני חשמלי ציוד פסולת (1)

ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במוצרים המתאימים  פסולת (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, 

 ;תעשייה במפעלי או במוסדות

 ;ניידים ומצברים סוללות פסולת (3)

 בריאותי סיכון ליצור עלול בה שטיפול וסוללות ציוד פסולת –יוד וסוללות מזיקה צ פסולת
 .בטיחותי או

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

לבצע רישום  גוף היישום המוכרחברה אשר קיבלה היתר מ – חברת רישום ודיווח מאושרת
 ;לחוק 33והפקת דוחות של איסוף פסולת בקרב משווקים בהתאם להוראות סעיף 

מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או  – ואלקטרוני חשמלי ציוד
שדה אלקטרומגנטי, וכן ציוד לייצור, להולכה או למדידה של זרם או שדה כאמור, ובלבד 

 1,500וולט בזרם חילופין או  1,000תח חשמלי שאינו עולה על שהם מיועדים לשימוש במ
וולט בזרם ישר, למעט ציוד המתוכנן ומיועד להתקנה כחלק מציוד אחר שחוק זה לא חל 
עליו, ושיכול למלא את תפקידו המתוכנן רק כחלק מהציוד האחר כאמור; לעניין זה יראו 

 י ואלקטרוני;ציוד או מכשיר המנוי בתוספת הראשונה, כציוד חשמל
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 כל אחת מקבוצות הציוד החשמלי והאלקטרוני המנויות בתוספת הראשונה; – סיווג קבוצת

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

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

 מיתקני הסקה.

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

 ות לתמונות, צגים ומחשבים ניידים.מסכים, טלוויזיות, מסגרות דיגיטלי

 –מנורות  .3

(, 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-ה ממכשירי חשמלי גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכ .4
 – 3עד  1ושאינם כלולים בפרטים 

מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון, כגון פלטות  (1)
 חשמליות, תנורים חשמליים, כיריים חשמליות, מכשירי מיקרוגל;

 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;

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

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

מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי, כגון גנרטורים,  (6)
 סק, מהפכים;פ-ממירים, מערכות אל

 מכשירים רפואיים גדולים; (7)

 מכשירי בקרה וניטור גדולים; (8)

מכשירים אוטומטיים גדולים להגשה או לממכר מוצרים ושירותים  (9)
 אוטומטיים, כגון כספומטים.

ס"מ ושאינם  50-מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ .5
 – 3עד  1כלולים בפרטים 
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קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון, כגון מכשירים  (1)
מצנמים, פלטות חשמליות, סכינים חשמליות, קומקום חשמלי, 

 מיקרוגל;

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

 מאווררים, מטהרי אוויר, וציוד אוורור אחר; (3)

 שעונים ושעוני יד; (4)

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

 מצלמות, כגון מצלמות וידאו; (6)

, DVDמוצרי צריכה חשמליים, כגון מכשירי רדיו, מגברים, נגני  (7)
 מכשירי וידאו;

 כלי נגינה וציוד סאונד, כגון מגברים; (8)

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

 מכשירי מדידה קטנים, כגון משקלים; (16)

 מכשירים אוטומטיים קטנים להגשה או לממכר מוצרים; (17)

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

 50-( קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מITת מידע )ציוד תקשורת וטכנולוגיי .6
מחשבים אישיים, מדפסות, מחשבונים, טלפונים, טלפונים ניידים,  -ס"מ

 מכשירי ניווט לווייני ונתבים.

 מבוא, נספחים ופרשנות .2

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מימנו. .2.1

 ואשר לא הוגדרולמושגים ולמונחים אשר בהם יעשה שימוש בהסכם זה,  .2.2
 מפורשות בהסכם זה, תינתן המשמעות הניתנת להם בחוק.
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 מטרה .3

)א( 32-)א( ו20מטרתו של הסכם זה הינה קיום הוראות החוק לרבות הוראות סעיפים 
 .גוף היישום המוכרועל  המשווקלחוק החלות על 

 

 המוכר היישום התחייבות גוף .4

מתחייב בזאת להעניק את השירותים ולמלא אחר כל החובות  גוף היישום המוכר
שהוטלו עליו בחוק או מכוחו, וכל זאת לשם עמידה ביעדי המיחזור הקבועים בחוק, 

 המשווקשהתקשרו עימו בהסכם שירותים, ובכלל זה עבור  המשווקיםוזאת עבור כלל 
 והסוללות שלו.  הציודוכלל פסולת 

 
 המשווקהצהרות והתחייבויות  .5

 

 כדלהלן: גוף היישום המוכרמצהיר ומתחייב בזאת כלפי  המשווק

/או ו ואלקטרוני חשמלי ציוד משווקכי, נכון למועד חתימת הסכם זה, הוא  .5.1
 המצ״ב להסכם זה.נספח א׳ מן הסוג והמשקל כמפורט ב ומצברים סוללות

יקבל רישיון להרשאת השימוש בסימן מסחר כלשהוא  גוף היישום המוכרכי היה ו .5.2
 החשמלי הציודיחליט לסמן את  והמשווק״הרישיון״(, )להלן בסעיף זה: 

 המשווקבסימן מסחר זה, ינהג  והמצברים הסוללות את/או ו והאלקטרוני
 בעניין. גוף היישום המוכרבהתאם לתנאי הרישיון והנחיות 

 בהתאם פינויה למועד עד ברשותו הנמצאת וסוללות ציוד פסולת יאחסן כי .5.3
 .החוק להוראות

אצירה שיסופקו על  מיכליפסולת ציוד וסוללות ייעשה באמצעות הצבת  אחסון
  .גוף היישום המוכרידי 

כל עוד הסכם זה עומד  גוף היישום המוכרמיכלי האצירה יושאלו למשווק ע"י 
 בתוקפו. 

דרים סגורים ומקורים הנגישים האצירה תיעשה בחצרי המשווק בח מיכלי הצבת
 ללקוחות המשווק ועובדיו.

מאובטח על ידי שומר ו/או על ידי אמצעים אלקטרוניים  באיזוריוצבו  המיכלים
 מתאימים.

מיכלי האצירה ותכולתם יהיו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשווק כל הם 
 מוצבים ומצויים בתחומו.

לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם בגין הימצאותם של מיכלי  גוף היישום המוכר
 האצירה באתר המשווק.

כי יאפשר ללקוחותיו למסור לו או למי מטעמו פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני  .5.4
מסוג ובכמות דומה למוצרים הנרכשים על ידם לרבות במעמד מסירת המוצרים 

 הנרכשים בבתי הלקוחות.
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 המוכרהיישום  לגוף בשליטתו או שברשותו והסוללות הציוד פסולת את יעביר כי .5.5
 וכפי בחוק כאמור הפסולת של הפינוי למימון מעבר נוספת תמורה דרישת ללא

 .זה בחוזה שנקבע

 המשווק)א( לחוק, ינהל 33בהתאם לחובתו לפי סעיף , מבלי לגרוע מהאמור לעיל .5.6
היישום ויעבירו לגוף  לחוק 33רישום מלא ומפורט של המידע האמור בסעיף 

, גוף היישום המוכרהמוכר על פי דרישתו, במתכונת ובמועדים שייקבעו על ידי 
  .גוף היישום המוכרוזאת בשים לב, בין היתר, לדרישות המנהל כלפי 

כל הדיווחים אשר המשווק יעביר לגוף היישום המוכר בהתאם להוראות הסכם  .5.7
מעת לעת, יועברו על גבי ממשק מערכות זה ולפי כל דין וכפי שיוסכם בין הצדדים 

 המידע שיספק גוף היישום המוכר למשווק.  

 
בנוסף, יעביר המשווק עותק של הדיווח האמור לעיל כשהוא חתום ומאושר על ידי 

 להסכם זה.  ב'בנספח רואה החשבון של המשווק בנוסח ובפורמט כמפורט 
 

יישום המוכר לא יאוחר עותקי הדיווחים ימסרו במעטפה חתומה במשרדי גוף ה
   מהמועד שנקבע למסירת הדיווח כאמור.

 המשווק מאת נוספים ומסמכים הבהרות לדרוש זכאי יהיה המוכר היישום גוף
ישתף  המשווקו בדיווחים הכלולים הנתונים ונכונות אמיתות את לוודא מנת על

 .שיידרש ככל ומסמכים מידע סירתבמ ויסייעפעולה 

 מאושרת ודיווח רישום חברת  באמצעות המידע את לנהל יבחר שהמשווק ככל .5.8
 הרישום חברת י"ע יבוצעו לעיל 5.5' בס המפורטות החובות אזי, לעיל כמפורט

 ישירות מאת אלו חובות ביצוע אודות דיווחים קבלי המשווק .המאושרת והדיווח
 . המאושרת והדיווח הרישום חברת

אשר הציב  מספר כלי האצירהאת  'ד כנספחהמשווק יפרט ברשימה המצ"ב  .5.9
 בתחומו ואת מיקומם.

 

 תמורה  .6

 הפסולת של הפינויו האחסון מימון בגין התמורה לקבלת זכאי יהיה המשווק .6.1
 .זה להסכם 'ג בנספח( לחוק וזאת בהתאם לקבוע 4)(א)17בסעיף  כמפורט

 בלבד סבירות עלויות מימון תשקף להסכם 'ג בנספחמובהר כי התמורה הנקובה 
  .על בסיס שוויוני לכלל המשווקים

 המשווק אצל צירההא מכלי את יציבהוא ש גוף היישום המוכרש ככלמובהר כי  .6.2
מכלי האצירה ועלויות הצבת מכלי  בעלויות גוף היישום המוכרלא יישא 

 .האצירה

בגין הרבעון החולף וזאת  תמורה בהתאם לסעיף זה תועבר אחת לרבעון קלנדרי .6.3
 יום מסוף כל רבעון. 30 -לא יאוחר מ

לעיל ויועבר בהתאם לאחת ג' התשלום יחושב בהתאם למנגנון הקבוע בנספח 
  .   ג'החלופות הנקובות בנספח 
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 שיפוי .7

עם דרישתו הראשונה, ובכל מקרה  מייד גוף היישום המוכרישפה את  המשווק .7.1
בגין כל נזק ישיר אשר  גוף היישום המוכר ימים ממועד דרישת 30-לא יאוחר מ

המוכר, ולרבות בגין כל קנס או עיצום כספי אשר הוטל עליו, היישום נגרם לגוף 
"(, ובכלל הקנס)להלן: " המשווקשנגרם עקב כל מעשה או מחדל של  לכאם וכ

המוכר או היישום זאת בגין העברת דיווחים לא נכונים או לא מדויקים לגוף 
לספקם ו/או לנהל את  המשווקהיעדר רישום בקשר עם הנתונים אותם נדרש 

 רישומם מכוח החוק.

בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או  גוף היישום המוכראת  המשווקבנוסף, ישפה  .7.2
 המשווקבשל כל מעשה או מחדל של  גוף היישום המוכרהליך אחר שיוגש נגד 

 "(.התביעה)להלן: "

 גוף היישום המוכרלעיל, כפופה לכך ש 7.2-ו 7.1אמור בסעיפים חובת השיפוי כ .7.3
הודעה על התביעה או הקנס, לפי העניין, בתוך זמן סביר לאחר  למשווקימסור 

להתגונן או לערור כנגדם ובלבד  למשווקקבלתם, וככל שהדבר אפשרי, יאפשר 
על פי  גוף היישום המוכרשאין בכך כדי לפגוע בחובות הסודיות המוטלות על 

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

לא יתפשר ו/או יודה בכל תביעה או קנס, אלא לאחר קבלת  גוף היישום המוכר .7.4
לעיל,  7.2-ו 7.1אליו ייוחסו הקנס או התביעה כאמור בסעיפים  מהמשווקאישור 

יעמיד  המשווקי "(, וזאת בתנאי כהתפשרות על הגבלהמראש ובכתב )להלן: "
ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי חוזרת  גוף היישום המוכרלרשות 

ימים ממועד  7בגובה המקורי של התביעה או הקנס, לפי העניין, וזאת בתוך 
כי  גוף היישום המוכרלעשות כן, אלא אם כן סבר  גוף היישום המוכרדרישתו של 

ועד קצר יותר )מועד שבעת הימים נדרשת המצאת ערבות בנקאית כאמור במ
 להמצאת המועדלהמצאת הערבות או המועד הקצר יותר יכונו להלן: "

לא מילא את  המשווק"(. הערבות הבנקאית לא תחולט אלא במקרה בו הערבות
גוף התחייבותו לשיפוי  כאמור בגין התביעה או הקנס, בכל מקרה בו חויב 

גוף היישום )בחיוב שלא עוכב ביצועו( לשלם עבור התביעה.  היישום המוכר
ימים קודם למימוש הערבות. עוד  3הודעה מראש ובכתב  למשווק יתן המוכר

את הערבות הבנקאית בתוך המועד  המשווקמובהר כי בכל מקרה בו לא יעמיד 
לא תהיה כל טענה  ולמשווקלהמצאת הערבות לא תחול ההגבלה על התפשרות 

 בעניין זה. גוף היישום המוכריעה כנגד ו/או תב

 

 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״(, 

מיועציו ו/או קבלן משנה ו/או מי מטעמו, במסגרת ובקשר עם השירותים, לרבות 
אך לא רק, מסמכים, נתונים כספיים, מקצועיים, טכניים ועסקיים, רשימת 

ף האמור לעיל, מובהר כי מוצרים ו/או ספקים ו/או כל מידע סודי אחר. על א
מידע סודי אינו כולל מידע שהפך לנחלת הכלל. סעיף זה ימשיך להיות בתוקף גם 

 לאחר סיום תקופת ההסכם.
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ים לא יעבירו לגוף היישום המוכר וגוף היישום המוכר לא יקבל המשווק .8.2
היקף מכירות, לקוחות, ,תמחור  ,ממשווקים, כל מידע שעניינו עלויות, רווחיות

הנוגעים לפעילות מי מהם  תוכניות עסקיות, שיטות עבודה וכל מידע רגיש אחר
  או למתחרה של מי מהם.

 

 תקופת ההסכם .9

היישום הסכם זה יעמוד בתוקפו החל מיום חתימתו וכל עוד תהייה ההכרה בגוף  .9.1
יהיה רשאי  המשווק״(. על אף האמור, : ״תקופת ההסכםלהלן)בתוקף  המוכר

 120להביא הסכם זה לסיומו לפני תום תקופת ההסכם, בהודעה בכתב שתינתן 
 ימים לפחות לפני מועד סיום ההסכם. בהודעה כאמור יצוין מועד תום ההסכם.

 המוכרהיישום  להעביר לגוף המשווקאין בסיום הסכם זה כדי לגרוע מחובתו של  .9.2
 .במהלך תקופת ההסכם תשלומים בהתאם להוראות הסכם זה, שעילתם קמה

 

 הפרת ההסכם .10

הודעה  גוף היישום המוכר, ימסור המשווקבכל מקרה של הפרת הסכם זה על ידי  .10.1
ימים  14המפר ובה יודיע לו על ההפרה וידרוש את תיקונה בתוך  משווקבכתב ל

 מיום קבלת ההודעה.

יהיה רשאי להביא את  גוף היישום המוכרלעיל,  10.1-ו 9.1 על אף האמור בסעיפים .10.2
הסכם זה לסיומו באופן מיידי, וזאת בכפוף לכך שנתן הודעה בכתב על כך 

 ( ימים לתקן את ההפרה ככל שהיא30, בה אפשר לו בתוך שלושים )למשווק
 י לגרוע מכל סעד לוניתנת לתיקון, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, והכל מבל

 פי כל דין או ההסכם בגין הפרה כאמור:-על גוף היישום המוכרזכאי 

 מנת על לו הדרוש המידע את המוכרהיישום  לגוף העביר לא המשווק .10.2.1
 .החוק"י עפ עליו החלה הדיווח חובת את לקיים

המוכר תשלומים אשר עליו להעביר לגוף היישום לא העביר לגוף  המשווק .10.2.2
לעיל, במועדים כפי שקבוע  7 ףבסעי המוכר, לרבות כמפורטהיישום 

 בהסכם זה.

גוף יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום באופן מיידי, במקרה ש המשווק .10.3
הפר התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה וההפרה לא  היישום המוכר

 המוכרהיישום ( ממועד מתן ההודעה על כך לגוף 30תוקנה בתוך שלושים ימים )
במקרה של שלילת הכרה  .או במקרה בו נשללה ההכרה של גוף היישום המוכר

כאמור ימסור גוף היישום המוכר הודעה מתאימה למשווק מייד עם היוודע לו על 
 השלילה כאמור.

 

 וועדה מייעצת: .11

יקים וועדה מייעצת לדירקטוריון אשר בה יכלל נציג משווקים  גוף היישום המוכר
. אופן פעילות הוועדה ובחירת הנציגים גוף היישום המוכרהקשורים בהסכם עם 

 .'הבנספח כמפורט 

 ביטוח .12
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ירכוש את כל הביטוחים הנדרשים לצורך קיום הפעילות נשוא הסכם זה וכפי  שווקהמ
 שיוסכם בין הצדדים עובר למועד תחילת הפעילות.

 

 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.

 מוסכם בזאת, כי היחסים המוסדרים בהסכם זה, הינם יחסים שבין מזמין לבין .13.2
 ו/או מי מעובדיהם ו/או המשווקלבין  גוף היישום המוכרקבלן עצמאי, וכי בין 

 מעביד, יחסי הרשאה, סוכנות או-אחרים מטעמם לא מתקיימים יחסי עובד
 .שותפות לכל דבר ועניין

להעברה או להסבה  על פי הסכם זה אינן ניתנות צדזכויותיו והתחייבויותיו של  .13.3
בכתב ומראש, ובכפוף  הצד השני להסכםהסכמת  , אלא אם קיבל אתוידעל 

 להוראות כל דין.

 כל הנחה, התנהגות, דחייה, מתן ארכה או הימנעות של צד להסכם מפעולה בעניין .13.4
 פי הסכם זה לא ייחשבו כויתור מצידו ולא מימוש זכות מהזכויות המוקנות לו על

 יהוו לו מניעה לתבוע קיום התחייבות כלשהיא של אותו צד או צד אחר על פי
 ההסכם, לא באותו מקרה ולא במקרה אחר.

 םשפרס המשווקיםיהיה רשאי לאמץ את נספחי התיקונים להסכם עם  המשווק .13.5
לפני מועד חתימת הסכם זה, וכן את נספחי התיקונים  גוף היישום המוכר

 בעתיד. גוף היישום המוכרפרסם יש

 על הסכם זה וכל הקשור בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. .13.6

 

 כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח על ידי צד .13.7
 תשלחיד או למשנהו על פי או בקשר להסכם זה תשלח בדואר רשום או תימסר ב

 בפקסימיליה. הודעה שנמסרה ביד תחשב כמי שהגיעה לנמען ביום המסירה
 בפועל בתנאי שהינו יום עסקים. הודעה ששוגרה בפקסימיליה תחשב כמי שהגיעה
 לנמען ביום השיגור בפועל, בתנאי שהינו יום עסקים ושבידי המשגר ראיה בדבר

 ימי 3גיעה לנמען תוך המשלוח. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כמי שה
 עסקים לאחר יום משלוחה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 

 

 המשווק               גוף היישום המוכר

 ע״י: ע״י:
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 נספח מקדמי

 
 לאשר כי קרא והבין: משווקפירוט סעיפי החוק הרלוונטיים אותם נדרש 

 
 :מהותיות/הוראות חובות .1

 

 –יישום מוכר  גוף ()א.17

ויממן  32לסעיף  יפנה פסולת ציוד וסוללות, מכל משווק שהתקשר עמו בהתאם (4)(1)
עלויות אחסון, איסוף מקונים ופינוי פסולת ציוד וסוללות של משווקים הנובעות 
מחובות משווקים לפי סימן ב' בפרק ה', ובלבד שעלויות אלו לא יעלו על עלויות 

 סבירות בנסיבות העניין;

יישום מוכר יתקשר בחוזה התקשרות עם כל משווק שיפנה אליו בעניין פינוי גוף  )א( .20
פסולת ציוד וסוללות שברשותו, שהיא מקבוצות סיווג או מסוגים שניתנה לו הכרה 
לגביהם; ההתקשרות תיעשה בהתאם לחוזה לדוגמה שאישר המנהל בהכרה 

 ובהתאם לתנאים שנקבעו בה.

ממשווק, כאמור בסעיף קטן )א(, ייעשה בתנאים פינוי פסולת ציוד וסוללות  )ב( 
שוויוניים, בתדירות ובאופן שיבטיחו פינוי סדיר וזמין כך שתימנע הצטברות פסולת 

 ציוד וסוללות אצל המשווק.

משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, יאפשר לקונה  )א(  .30
או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי או למי מטעמו למסור לו, במועד המכירה 

ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל 
הדומים למוצר הנמכר, ולא ידרוש ממנו תשלום או תמורה אחרת על כך; בסעיף זה, 

ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג,  –"ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה" 
מה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של הציוד שנועד לשימוש דו

 החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו.

משווק של סוללות ומצברים ניידים יתקין בכל נקודת מכירה שלו מכל אצירה  )ב( 
ייעודי לפסולת סוללות ומצברים ניידים, ויאפשר לכל יחיד שאין עיסוקו בפסולת, 

ל האצירה פסולת סוללות ומצברים ניידים, בלא תשלום או תמורה להשליך למכ
 אחרת.

משווק יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, את  )ג( 
אפשרות ההחזרה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בלא תשלום או תמורה 

פסולת הציוד והסוללות אחרת, כאמור בסעיף קטן )א(, את מיקום אזור ההחזרה של 
כאמור, שיהיה בתחומי עסקו של המשווק או בקרבתו, ואת המגבלות על החזרת 

 –פסולת ציוד וסוללות לפי הוראות חוק זה; בסעיף זה, "מקום עסקו" של משווק 
 נקודות מכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט של המשווק.

חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש משווק המוכר במכירה מקוונת ציוד  )ד( 
ביתי או סוללות ומצברים ניידים, יקיים את חובותיו כאמור בסעיפים קטנים )א( או 
)ב(, באופן שבו סופקו הציוד או הסוללות לקונה, בעת מכירת הציוד או הסוללות, או 

 בדרך יעילה אחרת לקיום החובות כאמור.

עד )ד(, משווק רשאי שלא לקבל פסולת ציוד על אף הוראות סעיפים קטנים )א(  )ה( 
 וסוללות מזיקה.
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משווק יאחסן פסולת ציוד וסוללות הנמצאת ברשותו, עד למועד פינויה, בהתאם   .31
 להוראות לפי חוק זה ובהתאם להוראות אלה: 

פסולת ציוד וסוללות תאוחסן על משטח אטום ובנפרד מסוגי פסולת אחרים,  (1) 
 ולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ולפסולת סוללות ומצברים;כשהיא מופרדת לפס

פסולת ציוד וסוללות תאוחסן באופן שימנע את שבירת הציוד והסוללות, ודליפה  (2) 
 של חומרים מהם;

לא יבוצע טיפול בפסולת הציוד והסוללות, לרבות פעולות טיפול כאמור בתוספת  (3) 
 השנייה.

הציוד והסוללות הנמצאת ברשותו או בשליטתו, יתקשר לצורך פינוי פסולת  )א(  .32
משווק בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת ציוד 

 וסוללות מהסוגים שנמצאים ברשותו.

משווק יעביר את פסולת הציוד והסוללות שברשותו או בשליטתו לגוף יישום  )ב( 
כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה  מוכר שעמו התקשר; העברה כאמור לא תהיה

( וכפי שנקבע בחוזה 5)א()17אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כאמור בסעיף 
 ההתקשרות בין הצדדים.

לגבי פסולת ציוד וסוללות שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר או בכל עת  )ג( 
המשווק את פסולת שההתקשרות עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה, יפנה 

, ויחולו לגביו הוראות סעיפים 26הציוד והסוללות שברשותו בהתאם להוראות סעיף 
 .29-ו 28

משווק ינהל רישום מלא ומפורט של פסולת הציוד והסוללות שהתקבלה אצלו  )א(  .33
 , לפי משקל, קבוצות סיווג, וסוגים.32ושפונתה לפי סעיף  30לפי סעיף 

שהוא הסמיכו לכך מבין עובדי המשרד רשאי לעיין ברישום כאמור המנהל או מי  )ב( 
בסעיף קטן )א( ולקבל העתק נכון ממנו, וכן לדרוש ממשווק להמציא לו כל מידע 
הנוגע לרישום כאמור; נדרש משווק להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן 

 שצוינו בדרישה.

 עונשין: .2

מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  –שעשה אחד מאלה, דינו  מי )ב(      .43
 כפל הקנס האמור: –( לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו 3)א()61

 ;39או  33לא ניהל רישום מלא ומפורט בהתאם להוראות לפי סעיפים   (3)

          לא נתן למנהל או למי שהוא הסמיך לכך לעיין ברישום או לקבל העתק נכון ממנו,    (4)
 ;39או  33, 22, 6בניגוד להוראות לפי סעיפים 

 ;30לא קיבל פסולת ציוד וסוללות, בניגוד להוראות סעיף   (15)

 ( 4)א()61מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף  –מי שעשה אחד מאלה, דינו  )ג(     . 43
 :כפל הקנס האמור –לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו 

 ;31אחסן פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם להוראות לפי סעיף  (2) 

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות לפי  )א( .44
קנס  –ובד מעובדיו; המפר חובה זו, דינו , בידי התאגיד או בידי ע43סעיף 

 .( לחוק העונשין3)א()61כאמור בסעיף 

נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי  )ב( 
הפר את חובתו לפי סעיף זה, אלא אם כן הוכיח כי עשה  בתאגידנושא משרה 

 כל שניתן כדי למלא את חובתו.
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מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף  –זה, "נושא משרה בתאגיד"  בסעיף )ג( 
מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו 

(, 12(, )11(, )10(, )9(, )6(, )5(, )1בוצעה העבירה, ולעניין עבירות לפי פסקאות )
( של 8)-( ו6(, )5(, )3)(, 1)ב( ועבירות לפי פסקאות )43( של סעיף 17)-( ו1(, )13)

 גם דירקטור. –)ג( 43סעיף 

 

 עיצום כספי: .3

 

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל  )א(        .46
שקלים  20,000להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 

 שקלים חדשים: 40,000בסכום של  –חדשים, ואם הוא תאגיד 
 )ג(.30לא הציג במקום עסקו מידע בהתאם להוראות לפי סעיף ( 2)

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

 שקלים חדשים: 150,000בסכום של  –חדשים, ואם הוא תאגיד 
בחוזה התקשרות עם משווק או מחזיק בפסולת ציוד ( לא התקשר 4)

וסוללות שאינה מהמגזר הביתי שפנה שאליו בהתאם להוראות לפי סעיף 
20; 

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

(, רשאי 8( עד )2)ג()43הפר אדם הוראה מההוראות המפורטות בסעיף  )ג( 
 300,000המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 

 שקלים חדשים. 600,000בסכום של  –שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד 
 

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

 
 

   

 המשווק  תאריך

 
 

 



   

 

 

 נספח א׳
 (יבאופן ספציפ משווקיותאם לכל ) המשווק מפיץ םאות המוצריםפירוט סוג 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 
 נספח ב'

 פורמט דיווח

 לשנת _______ משווקעל ידי  שנאסףהצהרה רבעונית לתאגיד המיחזור מ.א.י לציוד 

 פרטי המשווק

  שם חברה
  ח.פ.

  כתובת
  שם איש קשר

  מורשה חתימה

לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, ( 1)א( )5הנני מצהיר בכפוף לסעיף  .1
כי משקל פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני שנאסף אצל  )להלן "החוק"( 2012–התשע"ב

 החברה לשנת ______ברבעון _____ מיום ______ ועד יום _______ מפורט להלן:  
 

 משקל כולל בק"ג והאלקטרוניפריטי הציוד החשמלי 
לתוספת  1סעיף  –מכשירי חימום או קירור 

 לחוק
 

  לתוספת לחוק 2סעיף  –מסכים/צגים 
  לתוספת לחוק 3סעיף  –מנורות 

לתוספת  4סעיף  –מכשירים חשמליים גדולים 
 לחוק 

 

לתוספת  5סעיף  –מכשירי חשמל קטנים 
 לחוק

 

סעיף  – ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע קטן
 לתוספת לחוק 6

 

  סיכום סופי
  

כי משקל פסולת  שנאסף אצל החברה לשנת  לחוק( 1)א( )5הנני מצהיר בכפוף לסעיף  .2
______ברבעון _____ מיום ______ ועד יום _______  המיוחס לסוללות או מצברים 

 מפורטות להלן:  

סוללות או המצברים שהיו מורכבים בציוד 
 החשמלי והאלקטרוני

 משקל כולל בק"ג

  סוללות או מצברים המכילים עופרת

  קדמיום-סוללות או מצברים המכילים ניקל

  סוללות או מצברים אחרים
  סיכום סופי

  חתימה: _____________________    שם מלא: ____________________
 

  חותמת: _____________________
 



   

 

 

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

 התמורה המשולמת למשווק בגין מימון עלויות הפינוי
 

 תמורה תנאים יחידה נושא

הצבת מיכל אצירה  עלויות קבועות
והוצאות איחסון  

 ושמירה

 מיכל סטנדרטי של מ.א.י

 מטר רצפה.   1.2X1קוב.    1.94 
   

  "חש 50
 מעמ+ 

תשלום עבור כל פינוי של  עלויות משתנות
 מיכל אצירה של מאי

ש"ח  30 ק"ג פסולת לקבלת שיפוי. 300על המיכל להכיל לפחות 
 +מע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 'ד נספח

 ומיקומםפירוט מספר כלי האצירה אשר הציב המשווק בתחומו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


