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ל עדכון  מהמגזר   הסכםנספח  שאינה  וסוללות  ציוד  בפסולת  מחזיק 

 2019תקופת הכרה שניה  -הביתי 
 

 שנערך ונחתם ב______ ביום _______לחודש____ לשנת ________ 

 

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

 , נתניה 24גיבורי ישראל ( 514860279)ח.פ 

 "(גוף היישום המוכר )להלן: "

 

 ; מצד אחד

 __________________________________  לבין:

 "( המחזיק )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 על והואיל    

וגוף היישום המוכר והמחזיק התקשרו בהסכם לשם קיום חובות המחזיק בהתאם לחוק   והואיל 

 ;( "ההסכם ")להלן:

 והמשרד להגנת הסביבה אישר את השינויים בהסכם כפי שבאים לידי ביטוי בנספח זה;והואיל    

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הוראות נספח זה באות להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע ממנו למעט במקום שנאמר במפורש אחרת.  .1

המונחים הנזכרים בנספח זה יפורשו בהתאם למשמעות הנתונה להם בהסכם וככל שלא מפורשים בהסכם   .2

 בהתאם למשמעות הנתונה להם בחוק. 

 זה על הוראות ההסכם.  בכל מקרה של סתירה ו/או דו משמעות תגברנה הוראות נספח .3

 בהסכם  יחולו השינויים הבאים: .4

בפתיח להסכם ב"והואיל" השלישי אחרי המילה "זה" יתווספו המילים " והנהלים הנוגעים למכירה   .4.1

 אסורה של פסולת ציוד וסוללות" 



 

30 
 .  2012 התשע"ב -  אלקטרוני ובסוללות, חוק לטיפול בציוד חשמליגוף יישום בכפוף ל –  תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל – מ.א.י 

   תאגיד מיחזור לאקטרוניקה לישראל בע"מ   –בכתב של מ.א.י  אין לעשות כל שימוש, העתק או הפצה במסמך זה שלא באישורה

מצהיר כי הוא מכיר את הוראות הדין    והמחזיקתתווסף פסקה נוספת לפתיח בנוסח הבא: " והואיל   .4.2

למכירה של ציוד וסוללות, לרבות הנחיות לאיסור מכירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני    הנוגעות

, ולרבות כל עדכון או תיקון להנחיות אלה, אשר ניתן לעיין בו באתר  7.5.2018סוללות ומצברים מיום  

 " האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה;

 במילה "להלן" תימחק.  פסקת ה"והואיל" החמישית המתחילה במילה "וברצון" ומסתיימת .4.3

 על סעיפי המשנה שלו ימחק.  1סעיף  .4.4

ל    2מספור סעיף   .4.5 ובכותרתו תתווסף המילה "והגדרות". מספור שאר הסעיפים בהסכם  1ישתנה   ,

 ישתנה בהתאמה. 

 המילים וההגדרות כדלקמן:   1יתווספו בסעיף    .4.6

 "בהסכם זה, על נספחיו, יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצדם:

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

  

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

שדה   ציוד חשמלי ואלקטרוני"  או  חשמלי  זרם  באמצעות  לפעול  המיועד  מכשיר  או  ציוד  מוצר, 

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

  1,000כאמור, ובלבד שהם מיועדים לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על  

וולט בזרם ישר, למעט ציוד המתוכנן ומיועד    1,500וולט בזרם חילופין או  

את   למלא  ושיכול  עליו,  חל  לא  זה  שחוק  אחר  מציוד  כחלק  להתקנה 

זה יראו ציוד    תפקידו המתוכנן רק כחלק מהציוד האחר כאמור; לעניין

 או מכשיר המנוי בתוספת הראשונה, כציוד חשמלי ואלקטרוני; 

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

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

 סוללה משני אחד או יותר הניתן לטעינה; 

סוללה או מצבר, סוללת כפתור או מארז סוללות, שהם אטומים וניתנים   מצבר ניידים" "סוללה או 

לנשיאה ביד, ואינם סוללה או מצבר תעשייתיים או סוללה או מצבר לרכב  

 מנועי;

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

  

חשמלי   ציוד  "פסולת 

 ואלקטרוני" 

ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי ואלקטרוני וחומר  

שהמחזיק   או  שהושלכו  ואלקטרוני,  חשמלי  מציוד  חלק  שהוא  מתכלה 

בהם מתכוון להשליכם, או שהוא נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה  

 או מצבר שהם חלק מציוד כאמור;
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 שמלי ואלקטרוני ופסולת סוללות ומצברים;פסולת ציוד ח "פסולת ציוד וסוללות" 

מהמגזר  וסוללות  ציוד  "פסולת 

 הביתי" 

 כל אחת מאלה: 

 פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי בית פרטיים;  .1

גם   .2 המתאימים  במוצרים  שמקורה  ואלקטרוני  חשמלי  ציוד  פסולת 

בעלת   היא  וכמותה  טיבה  הרכבה,  מחמת  ואשר  ביתי,  לשימוש 

מאפיינים דומים לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי  

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

 תעשייה; 

 פסולת סוללות ומצברים ניידים; .3

הרשות   .4 של  השוטפת  מפעילותה  שנוצרה  וסוללות  ציוד  פסולת 

 המקומית או מי מטעמה. 

שאינה   וסוללות  ציוד  "פסולת 

 " מהמגזר הביתי

 פסולת ציוד וסוללות שאינה פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי; 

 ;פסולת ציוד וסוללות שטיפול בה עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי "פסולת ציוד וסוללות מזיקה"

סוללות או מצברים שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או   "פסולת סוללות ומצברים" 

 להשליכם לפי דין.שהוא נדרש  

  

 מרכז איסוף, מוקד איסוף, מרכז מיון או מרכז הכנה לשימוש חוזר; "מרכז לפסולת ציוד וסוללות"

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

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

 המאפשרות שימוש חוזר בה, בלא צורך בביצוע פעולות נוספות; 

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

 לחומר המשמש להפקת אנרגיה; 

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

וסוללות "מיחזור"  ציוד  פסולת  של  עיבוד  לחומרי    תהליך  או  לחומרים  למוצרים, 

 גלם, למעט שימוש חוזר, הכנה לשימוש חוזר והשבה; 

 "מיחזור מוכר" 

 

 "מכירה מותרת" 

רשימת   ומתוך  דין  כל  פי  על  המורשה  מיחזור  במפעל  למיחזור  קבלה 

 הקבלנים המורשים של גוף היישום המוכר; 
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מכירת ציוד וסוללות העומדים בתנאים המצטברים של הנחיות המשרד  

לאיסור מכירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני סוללות  להגנת הסביבה  

 ." ומצברים
 

 

,  מכותרת הסעיף תימחק המילה "ואיסוף" ותתוספנה המילים :"  2ישתנה לסעיף     3מספור סעיף   .4.7

 לפסולת ציוד אלקטרוני חשמלי וסוללות" 

בשורה הראשונה אחרי המילה "והסוללות" תתווסף המילה:"    2.1ישתנה לסעיף    3.1סעיף    מספור .4.8

 על חשבונו".

 . בנוסח הבא:  2.2סעיף חדש שמספורו יהיה  2.1יתווסף אחרי סעיף  .4.9

"ממועד חתימת הסכם זה לא יעביר המחזיק פסולת ציוד וסוללות מכל סוג ולאף גורם אשר אינו גוף  

עט ציוד אשר ביצע לגביו מכירה מותרת על פי כל דין". שאר סעיפי המשנה  היישום המוכר בלבד למ

 בסעיף ימוספרו בהתאמה באופן עוקב. 

 בשורה הראשונה ימחקו המילים "ואשר התברר"  2.4ישתנה לסעיף  3.3מספור סעיף  .4.10

 ויירשם במקומן "והתברר". הסיפא של הסעיף מהמילה "הכל" עד למילה "הרכיבים" ימחק. 

 . בשורה השניה אחרי המילה "כתוצאה" יתווספו  2.5ישתנה לסעיף  3.4מספור סעיף  .4.11

 המילים " מחובה אחרת בחוק )כמשווק או כאחראי לפינוי פסולת( או"  

 ויתווספו בכותרת אחרי המילה "והסוללות"המילים "על   3ישתנה לסעיף   4מספור סעיף  .4.12

 ידי גוף היישום המוכר או מי מטעמו". 

 .3.1ישתנה ל   4.1 מספור סעיף .4.13

 אחרי המילה "מטעמו" בשורה הראשונה יתווספו המילים "בהתאם להנחיית   3.1בסעיף  .4.14

בשורה השנייה לאחר המילה "המוכר" יתווספו המילים "באופן ישיר,   גוף היישום המוכר בלבד". 

שפט  בטלפון, במייל או באמצעות אתר האינטרנט של גוף היישום המוכר". ימחק בשורה השנייה המ

 המתחיל במילה "באמצעות" ומסתיים במילה "בפקס". 

 .3.2ישתנה ל  4.2מספור סעיף  .4.15

 במקום המילה "או" בשורה הראשונה ירשם "ו/או". לאחר המילה "גדול"  3.2בסעיף  .4.16

ק"ג לפחות בלבד או שני קוב" בשורה השלישית    300בשורה הראשונה יירשמו המילים"העולה על  

יתווס "הפינוי"  המילה  החברה".  לאחר  "במשרדי  המילים  המשפט      פו  ימחק  השלישית  בשורה 

 מהמילה "שבקשת" עד למילה "שאינה" ובמקומו יכתב: "שפינוי פסולת הציוד והסוללות אינו". 

 יפעל המחזיק לריכוז פסולת ציוד וסוללות    בו במקרהבנוסח הבא: " 3.3יתווסף סעיף  .4.17

לנקודות ריכוז מוסכמת בין הצדדים ובהתאם לנוהל גוף יישום המוכר, המצורף כנספח להסכם זה.   

 וריכוז של פסולת הציוד והסוללות".  שינוע המחזיק ל  בעלויותגם  יישא  המוכר היישום  גוף אזי

 : " 3.4יימחק ובמקומו יבוא הנוסח הבא כסעיף  4.4סעיף  .4.18

   בהתאםק"ג לפעול  300ת בהיקף  של עד  ציוד וסוללו  פסולתמחזיק   עלכי  מובהר
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  300  מ  למעלה  של   בהיקףוסוללות    ציוד)ב( לחוק. מחזיק פסולת  34לפי כל דין לרבות סעיף    הוראות

לפינוי הפסולת הנ"ל ע"י גוף היישום המוכר, בכפוף להתקשרות בהסכם זה. במקרה    זכאיק"ג יהיה  

טון הוא יהיה  2  -מ  למעלהומחזורי בהיקף  של    פינוי קבועבבו  למחזיק פסולת ציוד וסוללות צורך   

ישירות   מימון  לקבל  המוכר  מרשאי  היישום  כי    .תמורה  לקבלת  בקשהלהגשת    בכפוף גוף  מובהר, 

נוספים בקשר עם הפסולת  למחזיק שמורה הזכות   להתקשר עם צד שלישי לצורך קבלת שירותים 

:  כגון)  החוק   והוראות  זה  הסכםל  בהתאם  המוכר   היישום  גוף  מחויב  להם  לשירותים  מעברכאמור  

למכירה,   המותרת  ציוד  פסולת  מדיה,  מיון    פסולת  שאינה  פסולת  פינוי ,  מידע  השמדתהשמדת 

 " (, אריזה או איחסוןאלקטרונית

 :  3.5יימחק ובמקומו ייכתב כסעיף   4.5סעיף  .4.19

  או  היישוםמטעם גוף    מיידי    על  למחזיק  הוצע  אשרשירות נוסף שאינו מנוי במסגרת הסכם זה    כל"

  עם במסגרת התקשרות נפרדת של המחזיק    יבוצעו,  זהלצורך מתן שירותים בהסכם    אחר  צד שלישי  

נושא באחריות,    ואינ  המוכר   היישום  גוףבאחריותו המלאה והבלעדית של המחזיק.  ,  אותו צד שלישי

עם   בקשר  שהוא,  סוג  שלישי    השירותמכל  צד  אותו  ידי  על  למחזיק  הוצע  אשר  שר  בק  אוהנוסף 

לרבות השמדת הפסולת, השמדת מידע ומדיה בפסולת    להתקשרות ביניהם למתן השירות כאמור

 הציוד" 

 יימחק.  4.6סעיף   .4.20

 אחרי המילה "הפקדה" בשורה הראשונה    3.6. בסעיף 3.6ישתנה לסעיף  4.7מספור סעיף  .4.21

יתווסף המשפט "המחזיק מתחייב לחתום על אישור זה בחתימה וחותמת ולשמור העתק מאישור זה  

השלישית   בשורה  "בלבד".  במילה  ותוחלף  "למחזיק"  המילה  תימחק  השניה  בשורה  ברשימותיו". 

"לט המילים  מהמילה  יוחלפו  המשפט  ימחק  השלישית  ובשורה  "למיחזור"  במילה  סביבתי"  יפול 

 "באמצעות" עד למילה "המחזיק"  ויוחלף במשפט "אישור זה ישלח במייל למחזיק" 

 של מכלי אצירה  אספקה : "3.7יימחק ובמקומו יובא הנוסח הבא כסעיף  4.8סעיף  .4.22

  דעתו  לשיקול  בהתאםיישום המוכר ובתשלום המחזיק לגוף ה   עשה תלפסולת ציוד וסוללות למחזיק  

  והחלפתם   אספקתם,  השאלתם  תנאי.  כתלות בכמות ותדירות הפינוי  המוכר  היישום  גוף  של  הבלעדי

 יהיה בהתאם להסכמות בין הצדדים". כאמור וסוללות ציוד  לפסולת האצירה מיכלי של

 אחת . בשורה הראשונה ימחקו המילים "ובכל מקרה 3.8ישתנה ל  4.9מספור סעיף  .4.23

לרבעון" ויוחלפו במילים "מעת לעת" בשורה הראשונה ימחק המשפט מהמילה "לפסולת" עד למילה  

" במילים  ויוחלף  המילה    אשר  וסוללות  ציודפסולת  כלל  ל  מהמחזיק"   לאחר  המחזיק".  השליך 

היישום   גוף  ידי  על  בין אם  היישום המוכר,  גוף  יותווספו המילים: "של  "בקשתו" בשורה השנייה 

וימחק המשפט בין המילים "על"   14-ב 30ר או כל גורם אחר". בשורה השלישית יוחלף המספר המוכ

)בשורה השלישית( עד המילה "הצדדים" בשורה הרביעית ובמקומו יתווסף המשפט : "גוף היישום  

 המוכר יהיה רשאי להעביר דוח זה לכל גורם בעל סמכות לקבל מידע זה". 

 ולאחר המילה "מהמחזיק" בשורה הראשונה יתווספו    4ישונה לסעיף    5מספור סעיף  .4.24

המילים : "או מי מטעמו". בסיפא של הסעיף יתווסף המשפט " לגורם המפנה או למחזיק בהתאם  

 של גוף היישום המוכר" מימון עלויות פינוי פסולת ציוד וסוללות לנוהל 
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 ה" עד  ימחק המשפט  מהשורה השנייה מהמילה "במקר 6.1ישתנה ל  7.1מספור סעיף  .4.25

בשורה   "בהודעה"  המילה  רשאים".  יהיו  הצדדים   ": המילים  יתוספו  ובמקומו  "רשאי".  המילה 

בשורה   "שתינתן"  המילה  הודעה".  למתן  בכפוף  המילים:"  יתווספו  ובמקומה  תימחק  השלישית 

ובמקומה   תימחק  השלישית  בשורה  "לפחות"  המילה  "של".  יירשם  ובמקומה  תימחק  השלישית 

 מראש". תתווסף המילה "

 יימחק.  7.2סעיף  .4.26

 לא תוקנה  ש ככל. בסיפא של הסעיף יתווספו המילים: "7.1ישונה לסעף  8.1מספור סעיף  .4.27

 ". , רשאי הצד הנפגע להביא הסכם זה לידי סיום באופן מיידיזאת  תקופהההפרה כאמור בתוך 

 ימחק. 8.2סעיף  .4.28

 ולת לצד שלישי  בנוסח כדלקמן: "במקרה בו המחזיק העביר את הפס 7.2יתווסף סעיף  .4.29

ולא לגוף היישום המוכר או מי מטעמו, יהיה על המחזיק להעביר לגוף היישום המוכר דמי נזק קבועים  

ש"ח על כל טון פסולת שלא הועברה לגוף    3,000ומוערכים מראש שאין צורך להוכיחם בסכום של  

החוזה ו/או לתבוע כל    היישום המוכר, בנוסף על זכותו של גוף היישום המוכר לתבוע ביצוע בעין של

 סעד אחר המגיע לו ו/או יגיעו  לו כדין בגין הפרת הסכם זה לרבות כל התרופות לפי חוק החוזים". 

 .8ישתנה לסעיף   9מספור סעיף  .4.30

 בנוסח כדלקמן: "כל תמורה בנוגע להסכם זה תשולם בתנאי שוטף +  8.1יתווסף סעיף  .4.31

 דין".ימים מיום העברת חשבונית מס/דרישת תשלום כ 60

 . 8.2ישונה לסעיף  9.1מספור סעיף  .4.32

 . 8.3ישונה לסעיף  9.2מספור סעיף  .4.33

 יימחק.  9.3סעיף  .4.34

 ובמקומה יתווספו המילים :"   1בראש הנספח המקדמי תימחק הכותרת מעל סעיף   .4.35

 המחזיק מצהיר כי קרא והבין את הוראות החוק הרלוונטיות והחובות הנובעות מהן, כדלקמן:" 

 תימחק בכותרת המילה "שהועברה" ותוחלף במילה "שהושלכה". בנספח א',  .4.36

 בנספח א' בטבלה הראשונה בשורה הראשונה לאחר המילים "שם חברה" תתווסף   .4.37

 המילה"המחזיק" 

 בנספח א' בטבלה הראשונה המילים "קבלן מיון מבצע" בשורה הרביעית לטבלה ימחקו   .4.38

 ".ובמקומן יתווספו המילים:" הגורם אליו נמסרה הפסולת 

 בנספח א' בטבלה הראשונה בשורה השישית לטבלה תווסף המילה "שם" לפני המילים "מורשה   .4.39

 חתימה".

משפטים( מהמילה "הנני" עד המילה "זו" ותוחלף    3בנספח א' תימחק הפסקה האמצעית) המכילה   .4.40

 במילים  

 "להלן פירוט הציוד שהועבר בתקופה זו:". 

 בנספח א' בטבלה השלישית תווסף שורה חדשה כשורה שלישית בה יירשם :" סוללות  .4.41

 או מצברים מכילים ליתיום".
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   תאגיד מיחזור לאקטרוניקה לישראל בע"מ   –בכתב של מ.א.י  אין לעשות כל שימוש, העתק או הפצה במסמך זה שלא באישורה

 בנספח א' אחרי הטבלה השלישית ימחקו כל המשפטים עד סוף נספח א'.    .4.42

 )מהמילה"הציוד" עד המילה "דיווח"(  ובמקומם יתווספו המשפטים כדלקמן: " 

ב  הועבר   הציוד .1 הבאים  לבד:  לגורמים 
 ____________________________ ________________________________  

  בהיקף אינם גוף היישום מהמוכר או מי מטעמו    אשרציוד וסוללות אשר הועברה לגורמים    פסולת  .2
_ לידי  ק"ג   ______ ___של    בתאריך ____  ____________________ ____  הועברה 

   אסמכתא(. )חובה לצרף  ___________________________ 

במועד   אצלנואו אישורים אחרים כפי שהתקבלו משלוח  תעודות____ )מספר(  כ זה לדוח מצורפים  .3
 הציוד והסוללות.    פסולתמסירת 

 
 חתימה: ________________   תפקיד: ________  שם מלא: _______________  

 " חותמת: ____________________  

 

  

 

 החתום: ולראייה באו הצדדים על  

 

 ____________      _________________ 

 גוף היישום המוכר         המחזיק     

 

 


