הסכם
שנערך ונחתם ב ____________ ביום ____________ לחודש ____________ __20
בין:

מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ
(ח.פ  )514860279גיבורי ישראל  ,24נתניה
(להלן" :מאי" או "גוף היישום המוכר")
מצד אחד;

לבין:
(להלן" :אחראי לפינוי פסולת")
מצד שני;

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

וגוף היישום המוכר הינו חברה פרטית אשר הוקמה בהתאם לחוק (כהגדרתו להלן) לשם קיום החובות
המוטלות בחוק על יצרנים ויבואנים של ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות כהגדרתם בחוק;

והואיל ועל גוף היישום המוכר מוטלת ,בין היתר ,החובה לעמוד ביעדי מיחזור של פסולת ציוד וסוללות
(כהגדרתה בחוק) כפי שאלה נקבעו בחוק;
והואיל

ואחראי לפינוי פסולת מחויב לפי החוק לקבוע הסדרים בדבר הפרדת פסולת ציוד וסוללות מהמגזר
הביתי (כהגדרתה להלן) מפסולת אחרת וכן לקבוע הסדרים בדבר איסוף ופינוי פסולת ציוד וסוללות
מהמגזר הביתי;

והואיל ובהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה הסדרי ההפרדה ,הפינוי והאיסוף הנ״ל יבוצעו ע״י
האחראי לפינוי פסולת באופן אשר יאפשר לגוף היישום המוכר לעמוד ביעדי המיחזור הקבועים בחוק
ביחס לפסולת הציוד והסוללות מהמגזר הביתי הנאספת בתחומו של האחראי לפינוי פסולת;
והואיל ואחראי לפינוי פסולת מחויב על פי החוק להתקשר עם גוף יישום מוכר (כהגדרתו בחוק) והאחראי
לפינוי פסולת בחר להתקשר עם מאי כדי למלא את חובותיו כאמור;
והואיל והצדדים מצהירים כי קראו והבינו את הוראות החוק הרלוונטיות והחובות הנובעות מהן ,כמפורט
בנספח המקדמי להסכם זה.
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והואיל וגוף היישום המוכר והאחראי לפינוי פסולת מעוניינים להתקשר ביניהם בהסכם זה כדי לבצע את
הוראות החוק החלות על כל אחד מהם בהתאמה בכל הנוגע לפסולת הציוד והסוללות וכמפורט
בהסכם זה;
והואיל וגוף היישום המוכר והאחראי לפינוי פסולת הסכימו ביניהם על מתכונת פעילות בכל הנוגע להפרדה
ולפינוי של פסולת הציוד והסוללות כמפורט בהסכם זה.

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1הגדרות
בהסכם זה ,על נספחיו ,יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידם.
אחראי לפינוי פסולת – רשות מקומית לרבות איגוד ערים ,וכן כל מי שחייב לפי כל דין ,למעט חובה מכוח
חוק עזר ,באיסוף ובפינוי של פסולת משטח שבבעלותו או בהחזקתו;
גוף יישום מוכר – חברה שהמנהל הכיר בה לפי הוראות סעיף  14לחוק;
החוק – חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,תשע"ב.2012-
הוועדה המייעצת – ועדה אשר תורכב מנציגי כלל מקבלי השירותים ויתר הגורמים שיתקשרו עם גוף היישום
המוכר כגון עיריות ומועצ ות מקומיות ,קבלני לוגיסטיקה ,מפעלי מיחזור וכיו"ב אשר תמונה על ידי
דירקטוריון גוף היישום המוכר ואשר תביא בפני הדירקטוריון המלצות לקידום פרוייקטים על ידי גוף
היישום המוכר ,ועניינים נוספים עליהם יחליט דירקטוריון גוף היישום המוכר.
המנהל – מי שמונה לאחראי על תחום הציוד והסוללות במשרד ,לפי סעיף  60לחוק;
השבה – הפקת אנרגיה מפסולת ציוד וסוללות או תהליך עיבוד של פסולת כאמור לחומר המשמש להפקת
אנרגיה;
ימי איסוף עיתיים – ימים שיוגדרו מראש על ידי האחראי לפינוי פסולת ויפורסמו על ידו להוצאת פסולת
הציוד והסוללות אל המדרכה לשם איסופם .חלק מהימים כאמור יכול שיהיו משולבים בפעילות הסברתית
קהילתית.
מוקד איסוף – מכל ייעודי קטן ,או מספר מצומצם של מכלים כאמור ,לאצירה של ציוד נישא בלבד (עד 10
ק"ג) ,שהוצב על ידי אחראי לפינוי פסולת להשלכה ראשונה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי על ידי
תושבי המקום והוא האחראי הבלעדי לפינויו ותחזוקתו ,כמפורט בסעיף  5.6להלן;
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מיחזור – תהליך עיבוד של פסולת ציוד וסוללות למוצרים ,לחומרים או לחומרי גלם ,למעט שימוש חוזר,
הכנה לשימוש חוזר והשבה;
מיחזור מוכר – קבלה למיחזור במפעל מיחזור המורשה על פי כל דין ומתוך רשימת הקבלנים המורשים של
גוף היישום המוכר;
מרכז לפסולת ציוד וסוללות – מרכז איסוף ,מוקד איסוף ,מרכז מיון או מרכז הכנה לשימוש חוזר;
סוללה או מצבר – מקור של אנרגיה חשמלית הנוצרת מהתמרה ישירה של אנרגיה כימית ,המורכב מתא
סוללה ראשי אחד או יותר שאינו ניתן לטעינה ,או מתא סוללה משני אחד או יותר הניתן לטעינה;
פסולת סוללות ומצברים – סוללות או מצברים שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם ,או שהוא
נדרש להשליכם לפי דין.
פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני – ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי 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;
פסולת ציוד וסוללות – פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ופסולת סוללות ומצברים;
פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי – כל אחת מאלה:
( )1פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי בית פרטיים;
( )2פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במוצרים המתאימים 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 במפעלי תעשייה;
( )3פסולת סוללות ומצברים ניידים;
פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי – פסולת ציוד וסוללות שאינה פסולת ציוד וסוללות מהמגזר
הביתי;
ציוד חשמלי ואלקטרוני – מוצר ,ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה
אלקטרומגנטי ,וכן ציוד לייצור ,להולכה או למדידה של זרם או שדה כאמור ,ובלבד שהם מיועדים לשימוש
במתח חשמלי שאינו עולה על  1,000וולט בזרם חילופין או  1,500וולט בזרם ישר ,למעט ציוד המתוכנן ומיועד
להתקנה כחלק מציוד אחר שחוק זה לא חל עליו ,ושיכול למלא את תפקידו המתוכנן רק כחלק מהציוד האחר
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כאמור; לעניין זה יראו ציוד או מכשיר המנוי בתוספת הראשונה ,כציוד חשמלי ואלקטרוני;
שימוש חוזר – שימוש נוסף בציוד ובסוללות למטרה שלשמה יועדו בראשונה ,והם נמכרים כמוצר קמעונאי
או מסחרי ובאותו ייעוד שלשמו נוצרו מלכתחילה .למוצר הנמכר בשימוש חוזר יהיו מאפיינים של מוצר
מסחרי כגון אריזה ,אחריות ומחיר התואם לטווח המחירים של מוצר מסחרי דומה ולא כשוויו כפסולת;
.2

מבוא ,נספחים ופרשנות
 .2.1המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מימנו.
 .2.2למושגים ולמונחים אשר בהם יעשה שימוש בהסכם
מפורשות בהסכם זה ,תינתן המשמעות הניתנת להם בחוק.

.3

זה,

ואשר

לא

הוגדרו

מטרה
מטרתו של הסכם זה הינה קיום הוראות החוק לרבות הוראות סעיפים (19א)(19 ,ב) ו(27-א) לחוק
החלות על האחראי לפינוי פסולת ועל גוף היישום המוכר בכל הנוגע לפסולת ציוד וסוללות מהמגזר
הביתי וכן קיום התחייבויותיו של גוף היישום המוכר הקבועות בסעיף (17א)( )2לחוק.

.4

הצהרות והערכות האחראי לפינוי פסולת בנוגע למצב הקיים
אחראי לפינוי פסולת ימסור לגוף היישום המוכר את המידע הבא הנוגע לכמויות הפסולת והסדרי טיפול
בפסולת בתחומו ,נכון למועד חתימת הסכם זה ,וכן אחת לשנה לפי דרישת גוף היישום המוכר ,כמפורט
להלן:
 .4.1משקל של כלל הפסולת המפונה [בחודש/שנה] בתחומי אחראי לפינוי פסולת.
 .4.2משקל כלל פסולת הציוד והסוללות שהופרדה ונאספה [בחודש/שנה] בתחומי האחראי לפינוי
פסולת .פירוט על פי מספר המכשירים וסוגי המכשירים כאמור מצורף בנספח א' להסכם זה.
 .4.3פירוט קבלני משנה שבאמצעותם מפנים את פסולת הציוד והסוללות ו/או מפעילים את מרכזי
האיסוף ומוקדי האיסוף ו/או כל קבלן משנה או עובד איסוף פסולת אשר עשויה להימצא פסולת
ציוד וסוללות בפסולת אותה הוא מפנה במסגרת הסכמים המצורפים כנספח ב' להסכם זה
 .4.4פירוט מרכזים לפסולת ציוד וסוללות המצויים בשטחי האחראי לפינוי פסולת ומופעלים על ידו
או על ידי אחר.
 .4.5ידוע לאחראי לפינוי פסולת כי ההתקשרות בהסכם זה הינה ביחס לכלל פסולת הציוד והסוללות
הנאספת בשטח המוניציפלי של האחראי לפינוי פסולת ,הן מהמגזר הבייתי והן פסולת ציוד
וסוללות אשר נוצ רה על ידי האחראי לפינוי פסולת כחלק מפעילותו השוטפת ,לרבות פסולת ציוד
וסוללות ממוסדות עירוניים ,בתי ספר וכיוצ"ב.

.5

התחייבויות האחראי לפינוי פסולת

4
מ.א.י – תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל – גוף יישום בכפוף לחוק לטיפול בציוד חשמלי ,אלקטרוני ובסוללות  -התשע"ב .2012
אין לעשות כל שימוש ,העתק או הפצה במסמך זה שלא באישורה בכתב של מ.א.י – תאגיד מיחזור לאקטרוניקה לישראל בע"מ

 .5.1ידוע לאחראי לפינוי פסולת כי ביצוע ויישום מלאים של ההסדרים והפעולות המפורטים להלן
בסעיף  5זה ,הינם הכרחיים לעמידה של גוף היישום המוכר ביעדי המיחזור הקבועים בחוק ,ואי
יישומם באופן מלא עלול לגרום לקנסות כבדים על גוף היישום המוכר.
 .5.2האחראי לפינוי פסולת מתחייב לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו לשם מילוי כל
התחייבויותיו כאמור באופן מלא ובהיקף כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.
 .5.3האחראי לפינוי פסולת מתחייב לקבוע הסדר לפינוי פסולת ציוד וסוללות ,לפעול לקביעת ההסדר
בכל תקינה ,חקיקת משנה או מדיניות של האחראי לפינוי פסולת .כמו כן האחראי לפינוי פסולת
רשאי להתקשר עם קבלני ביצוע ומרכזי מיון מורשים מטעם מאי ליישום ההסדר האמור לעיל,
לבצע הפרדה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי מפסולת אחרת; וכן מתחייב לבצע איסוף
של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בהתאם לקבוע בסעיף (26א) ו(26-ב) לחוק.
 .5.4נוסח הסדר מוצע לאחראי לפינוי פסולת על ידי גוף היישום המוכר להפרדת פסולת ציוד וסוללות
מצורף להלן בנספח ט' .מובהר כי אין בצירוף נוסח ההסדר המוצע כדי לחייב את גוף היישום
המוכר באופן כלשהו ונוסח זה לא בא להחליף קבלת ייעוץ מתאים על ידי האחראי לפינוי פסולת.
מובהר כי האחריות לפעול מכח החוק וכל דין מוטלת על האחראי לפינוי פסולת לרבות קביעת
הסדר ההפרדה והפינוי של פסולת הציוד והסוללות העומד בהוראות אלו.
 .5.5האחראי לפינוי פסולת מתחייב להקים ולהפעיל את מוקדי האיסוף ומרכזי האיסוף שבתחומו
בהתאם להוראות החוק ,ובכלל כך בהתאם להוראות סעיף (26ה) ובהתאם להנחיות גוף היישום
המוכר כמפורט בנספח י' וכפי שיעדכן מעת לעת .מובהר כי אין בצירוף נוסח ההנחיות כדי לחייב
את גוף היישום המוכר באופן כלשהו ונוסח זה לא בא להחליף קבלת ייעוץ מתאים על ידי האחראי
לפינוי פסולת .מובהר כי האחריות לפעול מכח החוק וכל דין מוטלת על האחראי לפינוי פסולת.
 .5.6אחראי לפינוי פסולת יישא באחריות עבור מוקדי האיסוף שבתחומו ,לרבות תחזוקתם ,והכל
בהתאם להוראות החוק וכל דין .כמו כן ,האחראי לפינוי פסולת יהיה אחראי לריקונם של מוקדי
האיסוף האמורים למרכז מיון או טיפול מורשים על ידי מאי ,ויוודא קליטתה של הפסולת בהתאם
לנהלי מאי.
 .5.7האחראי לפינוי פסולת יעמיד אמצעי ביטחון ואבטחה נידרשים למרכז האיסוף ומוקדי האיסוף
בכדי לשמור על פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני והסוללות ואמצעי האצירה.
 .5.8האחראי לפינוי פסולת ידאג לאמצעי ביטחון ואבטחה למוקדי האיסוף ומרכזי האיסוף ,כמקובל
בתחומו ,ובכל מקרה יוודא את שלמות המתקן בכל עת הכל בהתאם לנספח ד' להסכם זה .כמו
כן ידאג האחראי לפינוי פסולת לנקיון וניראות נאותה באופן שוטף.
 .5.9האחראי לפינוי פסולת יבצע אירועי איסוף עיתיים מפתח בתי התושבים בהתאם לנהלים ומועדים
אשר יקבעו על ידו וידווח על ביצועם לגוף היישום המוכר.
האחראי לפינוי פסולת יהיה אחראי לכל פינוי פסולת ציוד וסוללות בשטחו ,ויהיה אחראי לפרסם
מידע לתושבים על אופי ודרך הפינוי וההפרדה של פסולת ציוד וסוללות.
 .5.10האחראי לפינוי פסולת רשאי לקבוע ולמקם את מוקדי האיסוף כראות עיניו ,תוך התחשבות
באמצעי האיסוף הנוספים המוצעים לתושבים לרבות אמצעי איסוף באמצעות משווקים זאת תוך
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תיאום עם גוף היישום המוכר באשר למקום ולאמצעים בהם ייעשה שימוש לצורך איסוף הפסולת
כאמור והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האחראי לפינוי פסולת והקפדה על נגישות מירבית
לכל סוגי האוכלוסיות בישראל ובאופן שוויוני.
 .5.11האחראי לפינוי פסולת מתחייב לנקוט בפעולות הסברה כנדרש בחוק ,בהתאם להנחיית גוף
היישום המוכר ובהתאם לסוגי הפעילויות המפורטות בנספח ו' בלבד ,המתעדכנות מעת לעת על
ידי גוף היישום המוכר ,ובהתאם לתכנית ההסברה המאושרת לגוף היישום המוכר על ידי המנהל.
 .5.12האחראי לפינוי פסולת או מי מטעמו ,לרבות קבלנים ומפעילי מרכזים לפסולת ציוד וסוללות
כהגדרתם בחוק הנמצאים באחריותו ,יעביר את פסולת הציוד והסוללות שהופרדה במרכזי
האיסוף ונאספה ממוקדי האיסוף ו/או מחוץ לבתי התושבים או מבתיהם בתחומו בהתאם
לחובותיו עפ"י החוק ,לגוף היישום המוכר או ישירות אל מתקני הטיפול המורשים מטעמו של גוף
היישום המוכר בלבד ,ובכלל כך בהתאם לחובתו הקבועה בסעיף (27ב) .העברה כאמור לא תהיה
כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת ממתקני הטיפול או מגוף היישום המוכר מעבר למימון
ההפרדה והאיסוף הקבועה כאמור בסעיף (17א)( )2לחוק ,כפי שייקבע בחוזה זה ושישולמו
לאחראי לפינוי פסולת או למרכז המיון על ידי גוף היישום המוכר.
.6

תשלומים
 .6.1האחראי לפינוי פסולת מתחייב להציג לגוף היישום המוכר תוך  90יום ממועד חתימת הסכם זה
הסדר הפרדה (נספח ט' לדוגמא הסדר הפרדה) וטיוטת מכרז לקבלני ביצוע (נספח י' לסעיפים
מחייבים במכרז) ליישום ההסדר ברשות המקומית לאישורו ו/או הערותיו של גוף היישום המוכר,
ככל וידרש לכך .מובהר כי אין במתן אישור כאמור על ידי גוף היישום המוכר כדי להטיל עליו
אחריות להסדר ההפרדה או לאמצעי האיסוף אותם יפעיל האחראי לפינוי פסולתוכי האחראי
לפינוי פסולת הוא האחראי הבלעדי לכך שפעולותיו בתחום הפינוי של פסולת ציוד וסוללות יהיו
תואמות להוראות החוק וכל דין.
 .6.2פעילויות איסוף עצמאית של גוף היישום המוכר בשטח האחראי לפינוי פסולת – גוף היישום
המוכר רשאי לבצע פעילויות איסוף עצמאיות של פסולת ציוד וסוללות בשטחי האחראי לפינוי
פסולת ,בין אם בעצמו או באמצעות מי מטעמו .פעילות איסוף כאמור תמומן על ידי גוף היישום
המוכר במישרין .אחראי פינוי פסולת לא יהא זכאי לכל תמורה או מימון מעבר לזה אשר שולם
על ידי גוף היישום המוכר לביצוע פעילות האיסוף כאמור.
 .6.3פעילות איסוף של האחראי לפינוי פסולת במימון גוף היישום המוכר – במקרה בו האחראי לפינוי
פסולת הסדיר את איסוף כלל פסולת הציוד המצטברת מפעילותו השוטפת (מבני ציבור ,עיריה,
בתי ספר וכו') והעברתה לגוף היישום המוכר ,אזי בכפוף לאישור גוף האיסוף המוכר ,רשאי
האחראי לפינוי פסולת לבצע פעילויות איסוף נוספות לפסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי
שבשטחו במימון גוף היישום המוכר כמפורט להלן בסעיפים .6.46.5
האחראי לפינוי פסולת רשאי לבחור על דעת עצמו קבלן מורשה ,מתוך רשימת הקבלנים המורשים
של גוף היישום המוכר ,לביצוע הסדר ההפרדה שנקבע,בכפוף לעמידת קבלן הפינוי וההתקשרות
עימו בכל הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם זה ובנספח י' ,ובכל דרישה נוספת של האחראי
לפינוי פסולת .ההתקשרות להלן תהיה בין האחראי לפינוי פסולת ובין הקבלן בלבד.
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 .6.4מסלול ירוק – במקרה בו הקבלן הנבחר על ידי האחראי לפינוי פסולת יהיה מוכר כקבלן פינוי
מורשה מטעם גוף היישום המוכר (להלן "מסלול ירוק") ,תעוצב מתכונת התקשרות הקבלן עם
האחראי לפינוי פסולת כך שכל התשלומים והדיווחים יועברו ישירות בין הקבלן הנבחר לגוף
היישום המוכר אשר יעבירם לידיעת האחראי לפינוי פסולת .במסלול זה יבחר האחראי לפינוי
פסולת קבלן אחד בלבד לביצוע בשטחו.
 .6.5מסלול כחול – במקרה בו יבחר על ידי האחראי לפינוי פסולת קבלן אחד או יותר שאינו ברשימת
קבלני האיסוף או המיון מטעם גוף היישום המוכר (להלן "מסלול כחול") ,יבצע האחראי לפינוי
פסולת את פעולות הדיווח וקבלת התשלום מגוף היישום המוכר בעצמו ויעביר תמורה לקבלן/י
הפינוי הנבחר/ים בהתאם לתנאי ההתקשרות שנקבעו ביניהם ובכפוף לנספח ג'.
 .6.6גוף היישום המוכר יישא בעלויות ההפרדה ,האיסוף ,המיון וההעברה למחזור מוכר של פסולת
ציוד וסוללות כהגדרתה בחוק ,בשיעור סביר ושוויוני ,כך שהתמורה עבור עלויות האיסוף
וההפרדה תשולם לאחראי לפינוי פסולת או לקבלן המורשה (לפי המסלול כמוגדר לעיל ,הירוק או
הכחול) ולכל היותר בהתאם לנספח ג' לחוזה.
 .6.7התשלום שיועבר לאחראי לפינוי פסולת (מסלול כחול) או לקבלן הפינוי המורשה (מסלול ירוק)
מטעם גוף היישום המוכר יהיה בגין המרכיבים הבאים בלבד:
 .6.7.1תשלום לפי טון נאסף בלבד בעבור תחזוקה והקמת מרכזי איסוף ומוקדי איסוף פעילים על ידי
האחראי לפינוי פסולת ,העומדים בדרישות הסף של גוף היישום המוכר.
 .6.7.2גוף היישום המוכר יעביר תשלומים לפי טון נאסף לכל היותר כמפורט בנספח ג' עבור הקמתו,
תחזוקתו ופינויו של מוקד איסוף לכל  10,000תושבים ,מוקד איסוף לסוללות לכל  5,000תושבים,
ועבור מרכז איסוף אחד לכל  100,000תושבים .אחראי לפינוי פסולת שבתחומו המוניציפלי
מתגוררים פחות מ 10,000 -תושבים יזכה במימון לציוד שנאסף במוקד איסוף יחיד בלבד.
 .6.7.3תשלום לפי טון נאסף בגין הפעלת כלי רכב לאיסוף בימי איסוף עיתיים או כחלק מאיסוף גזם
וגרוטאות בתחומו של האחראי לפינוי פסולת.
 .6.7.4יובהר כי התשלומים המפורטים בסעיף  ,6לעיל ולהלן ,ישולמו פעם אחת בלבד ולא יתאפשר
כפל תשלום בגין פסולת שתיאסף באחד מהערוצים המפורטים לעיל .על האחראי לפינוי פסולת
מוטלת האחריות לקבוע הסדר הפרדה המניח את דעתו של גוף היישום המוכר לשם קביעת דיווח
מדויק לענין קבלת התמורה .למען הסר ספק ,לדוגמא ,מקרר אשר נאסף ביום איסוף עיתי והועבר
למרכז האיסוף ,תשולם התמורה בעבורו פעם יחידה בלבד.
 .6.7.5עוד מובהר כי התשלומים ייקבעו על ידי גוף היישום המוכר באופן שוויוני בין האחראים לפינוי
פסולת ויהיו נתונים לשינויים מעת לעת ,ובהתאם להנחיות המנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה.
 .6.8הסברה – תכנית ההסברה תהא בכפוף לתקציב ,מיתוג ותוכן כפי שיאושרו על ידי המשרד להגנת
הסביבה בתקופה הרלוונטית .בכפוף לאמור ,גוף היישום המוכר ישא במימון מחצית עלויות
ההסברה לשיפור ביצועי האיסוף והמיחזור בהתאם להיקף הציוד הנאסף מאת הציבור בשטחו
של האחראי לפינוי פסולת (להבדיל ממחזיק בפסולת) על ידי האחראי לפינוי פסולת ו/או על ידי
גוף היישום המוכר בכל השטח המוניציפלי של האחראי לפינוי פסולת ,כולל פרסומם וקידומם של
מוקדי איסוף של משווקים הפועלים עם גוף היישום המוכר כמפורט בנספח ו' .גוף היישום המוכר
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אינו מתחייב לממן כל פעילות הסברה אשר אינה עולה בקנה אחד עם תקציב ההסברה שאושר
כאמור.
 .6.9למען הסר ספק מובהר כי עלויות המימון אשר גוף היישום מתחייב לשאת בהן הן עלויות המימון
המפורטות בסעיף  6לעיל הקשורות להפרדה ולאיסוף של פסולת ציוד וסוללות בלבד .ככל
שאחראי לפינוי פסולת ידרוש מימון בגין איסוף פסולת שאיננה פסולת ציוד וסוללות כהגדרתה
בהסכם זה ,גוף היישום המוכר יישא בעלויות יחסיות ,בהתאם לחלקה היחסי של פסולת הציוד
והסוללות מסך הפסולת שנאספה .במקרה בו נדרש גוף היישום המוכר לממן עלות פינוי של פסולת
אשר אינה פסולת ציוד וסוללות וגוף היישום המוכר נשא בעלויות נוספות בגין הובלה ,מיון ,טיפול
ו/סילוק של אותה פסולת ,ישא האחראי לפינוי פסולת באותה עלות בהתאם לדרישה שתוצג לו על
ידי גוף היישום המוכר.
 .6.10האחראי לפינוי פסולת מתחייב להעביר תמורה ,כפי שיוסכם בין הצדדים בהסכם זה ,לגוף
היישום המוכר עבור כל שירות ו/או פעולה אשר נובעת מחובה החלה על האחראי לפינוי פסולת
על פי החוק ואשר יוסכם בין הצדדים כי גוף היישום המוכר יבצע בעבורו .בסעיף זה תמורה ,לרבות
קיזוז מהתשלום שישולם לאחראי לפינוי פסולת ,כאמור בסעיף  6להסכם זה .מובהר כי התקשרות
אחראי לפינוי פסולת עם גוף היישום המוכר ו/או קבלני פינוי בגין פעולות או שירות כאמור תיעשה
בכפוף לכל דין לרבות דיני המכרזים ובהתאם לשיקול דעתו ואחריותו של האחראי לפינוי פסולת
בלבד.
 .6.11יובהר כי התשלומים המפורטים בסעיף  6ישולמו ע"י גוף היישום המוכר אך ורק ביחס לפסולת
ציוד וסוללות אשר הופרדה עפ"י הסדרי ההפרדה אותם קבע האחראי לפינוי פסולת ,שאושרו על
ידי גוף היישום המוכר ותואמים את הקבוע בחוק.
.7

התחשבנות
 .7.1איסוף עצמאי – איסוף על ידי גוף היישום המוכר
 .7.1.1גוף היישום המוכר יפעל למימון ותמרוץ מרכזי מיון וקבלני איסוף מאושרים מטעמו לביצוע
איסוף פסולת ציוד וסוללות משטחי האחראי לפינוי פסולת ,כמפורט בסעיף  .6.2גוף היישום
המוכר יישא בעלויות הקבועות בהסכם זה ,לרבות פעילויות ההסברה ,המיון ,הפינוי והטיפול
בפסולת ציוד וסוללות.
 .7.2מסלול כחול – ביצוע על ידי האחראי לפינוי פסולת באמצעות קבלן שאינו קבלן מורשה מטעם
גוף היישום המוכר:
 .7.2.1האחראי לפינוי פסולת ימציא לגוף היישום המוכר אחת לרבעון ( 30יום מסיום כל רבעון בגין
הרבעון החולף) דרישת תשלום ובה החיוב עבור הפעולות שבוצעו על ידי האחראי לפינוי פסולת
(לרבות באמצעות קבלן הפינוי) בכל הנוגע לפסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי באותו רבעון.
לדרישת התשלום יצרף האחראי לפינוי פסולת דוח מפורט בנוסח המצורף כנספח א' ובו יפורט
אופן החישוב באמצעותו נקבע הסכום הנקוב בדרישת התשלום ,וכן יצרף תעודות מיחזור
ממערכותיה שלמאי כפי שנמסרו לו מקבלן האיסוף לאחר שמסר את פסולת הציוד והסוללות
למיחזור במתקני טיפול מורשים ואת הדיווחים והאסמכתאות הרלוונטיים כולל קבלות על ביצוע
תשלומים לתקופה בגינה הונפקה דרישת התשלום .לא תומצאנה דרישות לתשלום מראש עבור
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פעולות שטרם בוצעו או שולמו על ידי האחראי לפינוי פסולת .כל דרישת תשלום כאמור תהיה בגין
פעולות שבוצעו על ידי האחראי לפינוי פסולת ושולמו על ידו ובגינן ישנן קבלות מפורטות על ביצוע
התשלום כאמור .מובהר כי גוף היישום המוכר לא יעביר כל תשלום בגין פעולות למעלה משלושה
חודשים לפני מועד קבלת הדרישה מאת האחראי לפינוי פסולת.
 .7.2.2גוף היישום המוכר ישלם את הסכום הנקוב בדרישת התשלום בתוך  90יום מיום קבלת דרישת
התשלום על ידי גוף היישום המוכר ,וזאת בתנאי כי גוף היישום המוכר לא ערער על הסכום הנקוב
בדרישת התשלום כאמור בסעיף  7.3להלן .יובהר כי שיעור התשלום אינו יעלה על הסכומים
הנקובים בנספח ג' להסכם זה.
 .7.3מסלול ירוק – ביצוע על ידי האחראי לפינוי פסולת באמצעות קבלן מורשה על ידי גוף היישום
המוכר:
.7.3.1
.7.3.2

.7.3.3
.7.3.4
.7.3.5
.7.3.6
.7.3.7

רשימת קבלני הפינוי ומרכזי המיון המורשים על ידי גוף היישום המוכר מעודכנת מעת לעת
באתר האינטרנט של גוף היישום המוכר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וגוף היישום המוכר
אינו מתחייב לקבלתו של קבלן זה או אחר בין קבלניו המורשים.
גוף היישום המוכר יינפק אחת לשנה ו/או רבעון דוח מסכם כפי שדווחו לו מאת הקבלן
המורשה לגבי ביצוע הפינויים היזומים בשטח האחראי לפינוי פסולת ,ובלבד ופינויים אלו
עומדים בדרישות גוף היישום המוכר ,אושרו והועברו למיחזור כדין בהתאם לנהלי העבודה
של גוף היישום המוכר.
דוח הפינויים יישלח מגוף היישום המוכר לאחראי לפינוי פסולת בליווי חשבונית עיסקה
אשר אליה יצטרפו החזרי עלויות ההסברה וכל חיוב/זיכוי נוסף שיידרש או יקוזז.
האחראי לפינוי פסולת יפיק דרישת תשלום נגדית כנגד הסכום שיוצג לו על ידי גוף היישום
המוכר.
התשלום לאחראי לפינוי פסולת יעשה בתוך  90ימים ממועד קבלת דרישת התשלום אצל
גוף היישום המוכר.
השגות וערעורים של האחראי לפינוי פסולת על גובה התשלום יעשו בהתאם לסעיפים 7.3.3
–  7.3.5להלן.
ככל וגוף היישום המוכר יסיים התקשרותו מכל סיבה עם קבלן פינוי ,מרכז מיון או מתקן
טיפול עימו התקשר האחראי לפינוי פסולת ,יודיע גוף היישום המוכר מייד עם היוודע הדבר
לאחראי לפינוי פסולת על סיום ו/או שינו ההתקשרות ונסיבותיה עם אותו קבלן והאחראי
יפעל לביטול ו/או שינוי ההתקשרות בהתאם.

 .7.4ערעור על גובה החשבונית:
.7.4.1
.7.4.2

לגוף היישום המוכר תהיה הזכות לערער על הסכום הנקוב בדרישת התשלום וזאת בתוך
 60ימי עסקים מיום קבלת דרישת התשלום ובכתב.
היה וגוף היישום המוכר לא ערער על גובה החיוב במועד כאמור ,תיחשב דרישת התשלום
ככזו שאושרה על ידיו ויחולו הוראות סעיף  7.2לעיל .עם זאת ,מוסכם כי אם יתגלו טעויות
בדרישת התשלום לאחר מועד הערעור כאמור (ואף לאחר שגוף היישום המוכר שילם את
הסכום הנקוב בדרישת התשלום) ,יהיה רשאי גוף היישום המוכר לערער על הסכום הנקוב
בדרישת התשלום ולדרוש מהאחראי לפינוי פסולת לתקן את דרישת התשלום ולהעניק
לגוף היישום המוכר זיכוי בהתאם .הוראות סעיפים  7.4.5-7.4.3יחולו בשינויים
המחויבים על ערעור זה.
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.7.4.3

.7.4.4
.7.4.5

.8

היה וצד להסכם זה (גוף היישום המוכר או האחראי לפינוי פסולת) יעלה טענות כנגד
הקביעות שבדרישת התשלום ,כולן או מקצתן ,והצד השני להסכם (האחראי לפינוי פסולת
או גוף היישום המוכר (לפי העניין)) ימצא טענות אלה מוצדקות ,יתקן הצד השני להסכם
את דרישת התשלום וישלח את דרישת התשלום המתוקנת לידי הצד המערער.
היה והצד השני להסכם יסבור כי טענות הצד המערער אינן מוצדקות יחולו הוראות סעיף
 22להלן.
מוסכם כי בתקופה אשר במהלכה ינסו הצדדים להגיע להסכמה על הנושא שבמחלוקת
ימשיכו הצדדים ויבצעו את כל הפעולות להן התחייבו על פי הסכם זה ולא יעשו כל דבר
אשר יש בו כדי להפריע לביצוע כל פעולות אלו .עוד מוסכם – כי ככל שהטענות של הצד
המערער מתייחסות רק לחלק מדרישת התשלום ,ישלם הצד השני את הסכום שאינו
במחלוקת בהתאם לתנאי התשלום הקבועים והמוסכמים ,והמחלוקת כאמור לא יהיה בה
כדי לעכב את העברת הסכום שאינו שנוי במחלוקת .סכום ששנוי במחלוקת ישולם לאחר
קבלת הכרעה במחלוקת כאמור.

הצהרות והתחייבויות נוספות של האחראי לפינוי פסולת בנוגע לקיום הוראות הסכם זה
.8.1

ככל שהדבר יידרש ,יפעל האחראי לפינוי פסולת בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותו,
כדי לשנות את ההסכמים הרלוונטיים הקיימים אצלו כך שהוראות הסכמים אלו יותאמו
להוראות הסכם זה ולמנוע העברתה של פסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם לחוק.

.8.2

בנוסף ,מתחייב האחראי לפינוי פסולת כי ישנה את הסכמי הפינוי הקיימים ויוסיף הוראות
האוסרות על קבלני המשנה אותם מעסיק האחראי לפינוי פסולת למכור ו/או לייצא את פסולת
הציוד והסוללות לחו״ל ו/או לבצע בה השבה ו/או טיפול אחר (להלן בסעיף זה" :הפעולות
האסורות") ,ללא אישור מראש ובכתב של גוף היישום המוכר ,וכן יחייב את קבלני המשנה
לנהוג בפסולת הציוד והסוללות כמפורט בסעיף  10להלן .למען הסר ספק יובהר כי גוף היישום
המוכר לא יהיה חייב בחובות מימון או בכל חובה או אחריות אחרת כמפורט בסעיף  6לעיל,
ביחס לפסולת ציוד וסוללות אשר בוצעה לגביו אחת או יותר מהפעולות האסורות.

.8.3

בכל מקרה בו האחראי לפינוי פסולת יערוך מכרז חדש עם קבלני משנה בכל הנוגע לפעולות
הנוגעות לפסולת ציוד וסוללות בתחום של האחראי לפינוי פסולת ,יוודא האחראי לפינוי פסולת
את התאמת המכרזים וההסכמים שיהיו במסגרתם להוראות הסכם זה ,לנהליו של גוף היישום
המוכר המצורפים בנספח ג וכן להוראות נספחים ט' ו – י' להסכם זה.

.8.4

בנוסף ,אחראי לפינוי פסולת מתחייב כי יכלול במכרזים ובהסכמים הוראה האוסרת על קבלני
המשנה למכור ו/או לייצא את פסולת הציוד והסוללות לחו"ל ו/או לבצע בה השבה ו/או כל
טיפול אחר ו/או כל פעולה אסורה כמפורט בסעיף  10.5להלן ,ללא אישור מראש ובכתב של גוף
היישום המוכר ,ויחייב את קבלני המשנה לנהוג בפסולת הציוד והסוללות כמפורט בסעיף 10
להלן .למען הסר ספק יובהר כי גוף היישום המוכר לא יהיה חייב בחובות מימון כמפורט בסעיף
 6לעיל ,ביחס לפסולת ציוד וסוללות אשר בוצעו לגביה אחת או יותר מהפעולות האסורות
כמפורט להלן בסעיף .10.5
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.9

.8.5

מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  8.4-8.2לעיל ,בכל מקרה בו האחראי לפינוי פסולת יערוך מכרז
לבחירת קבלני משנה ככל שהמכרז ,כולו או חלקו ,נוגע לטיפול בפסולת ציוד וסוללות ,יוודא
האחראי לפינוי פסולת כי ההוראות הקבועות במכרז ובהסכם שיצורף לו ,מתאימות להוראות
החוק ,להנחיות הטיפול אותם קובעת מאי מעת לעת לרבות קביעתם של מתקני טיפול מורשים
בלבד לביצוע המיחזור המוכר ולהוראות נספחים ט' ו -י' להסכם זה .האחראי לפינוי פסולת
לא יפרסם מכרז לבחירת קבלני המשנה ,ככל שהמכרז נוגע לטיפול בפסולת ציוד וסוללות ,אלא
בתיאום ובאישור גוף היישום המוכר לתנאי המכרז ,לרבות תנאי הסף ,הגדרת הכשירויות
הנדרשות להשתתפות במכרז ,והתנאים המסחריים .מובהר כי אין במתן אישור כאמור על ידי
גוף היישום המוכר כדי להטיל עליו אחריות להסדר ההפרדה או למכרז וכי האחראי לפינוי
פסולת הוא האחראי הבלעדי לכך שפעולותיו בתחום הפינוי של פסולת ציוד וסוללות יהיו
תואמות להוראות החוק וכל דין.

.8.6

האחראי לפינוי פסולת יביא הסכם זה לאישור הגוף המוסמך לאשר הסכם מסוג זה אצל
האחראי לפינוי פסולת.

.8.7

האחראי לפינוי פסולת מתחייב להעביר לידי גוף היישום המוכר כל מידע מהותי אשר יש בו
כדי להשפיע על קיום הוראות הסכם זה.

.8.8

האחראי לפינוי פסולת ינקוט בכל האמצעים הדרושים ,לרבות חקיקת חוקי עזר מתאימים
(במקרה של רשות מקומית) והטלת קנסות ,כדי לוודא את קיום הוראות הסכם זה ,ובין היתר
כדי לוודא שאיסוף פסולת ציוד וסוללות תעשה בהתאם להסכם זה.

הצהרות והתחייבויות גוף היישום המוכר
גוף היישום המוכר מצהיר ומתחייב כי:

.10

.9.1

הינו גוף יישום מוכר כהגדרתו בחוק וכי הוא יעשה כל מאמץ סביר הנדרש שלא לאבד הכרה
זו.

.9.2

לגוף היישום המוכר ישנן היכולות הכספיות המתאימות לבצע את החובות המוטלות עליו על
פי החוק ועל פי הסכם זה וגוף היישום המוכר יפעל בהתאם לחובות המוטלות עליו על פי הסכם
זה.

.9.3

גוף היישום המוכר יממן עלויות הפרדה ואיסוף של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי כקבוע
בחוק ,ובכלל כך בסעיף ( )2( 17א) – (ד) לחוק ,מתחומו של כל אחראי לפינוי פסולת שהתקשר
עימו בהסכם זה בהתאם לחוק.

העברת פסולת הציוד והסוללות לגוף היישום המוכר
.10.1

האחראי לפינוי פסולת מתחייב להעביר את פסולת הציוד והסוללות שנאספה מתחומו ,לרבות
פסולת ציוד וסוללות שנאספה ממתקניו ומפעילותו השוטפת (פסולת ציוד חשמלי וסוללות
מבתי ספר ,מבני ציבור ומתקני תשתית וכיוצ"ב) ,והכל כמפורט בהסכם זה ,לחזקתו של גוף
היישום המוכר או לחזקת צד ג' אחר ככל שיורה גוף היישום המוכר ,וזאת ללא כל תמורה
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נוספת מעבר לקבוע בהסכם זה .האחראי לפינוי פסולת מתחייב לא לבצע כל מיון או הפרדה
בפסולת אלא בתיאום מראש ובכפוף להסכמת גוף היישום המוכר.
.10.2

במקרה של העברת פסולת הציוד והסוללות לחזקתו של צד ג' ,על פי הנחיית גוף היישום המוכר
על האחראי לפינוי פסולת לוודא קבלת אסמכתא מתאימה על משקל פסולת הציוד והסוללות,
סוגי המכשירים ומספר הפריטים מכל סוג של פסולת הציוד והסוללות שהועברה לאותו צד ג'.

.10.3

העברת פסולת הציוד והסוללות לחזקתו של גוף היישום המוכר או לחזקת צד ג' כאמור בסעיף
 ,10.1והמצאת אסמכתא על העברה לצד ג' כאמור בסעיף  ,10.2מהווים תנאי לתשלומים
המפורטים בסעיף  6לעיל .האסמכתאות המקובלות על ידי גוף היישום המוכר יהיו תעודות
הפקדה ואישורי מיחזור אשר מופקות על ידי מרכזי המיון ומיתקני הטיפול ממערכת המידע
של גוף היישום המוכר.

.10.4

האחראי לפינוי פסולת ינקוט בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותו על מנת למנוע גניבות
ו/או כל נזק אחר אשר עלול להיגרם לפסולת הציוד והסוללות בתחומו ,הכול בהתאם לתכנית
לשמירה ואבטחת פסולת הציוד והסוללות המצורפת כנספח ד' להסכם זה .פסולת ציוד
וסוללות תעבור לבעלות ואחריות גוף היישום המוכר מרגע העמסתה על רכב מטעם גוף היישום
המוכר או פריקתו במתקני טיפול מטעם גוף היישום המוכר .פסולת ציוד וסוללות תעבור
לבעלות ואחריות גוף היישום המוכר מרגע פריקתה במתקני הטיפול המורשים מטעם גוף
היישום המוכר.

.10.5

הפעולות האסורות (לעיל ולהלן "הפעולות האסורות") לגבי פסולת ציוד וסוללות יהיו:

 .10.5.1כל פעולה בפסולת ציוד וסוללות אשר מנויה בתוספת השניה לחוק.
 .10.5.2כל פעולה הנעשית בפסולת הציוד והסוללות בניגוד להוראות החוק או הסכם זה.
 .10.5.3כל פעולה הנעשית בפסולת ציוד וסוללות שלא בהתאם לרשיון העסק של המפעיל לרבות
איסופה ,פינויה ,מיונה ,מיחזור או כל טיפול אחר.
 .10.5.4פעולת מיחזור ,השבה ,סילוק או יצוא שלא בהתאם להנחיות ונהלי גוף היישום המוכר ו/או
העברתה למיחזור ,סילוק או השבה למי שאין ברשותו רשיון עסק תקף לביצוע פעולת המיחזור
ו/או אינו עומד בדרישות לביצוע מיחזור מוכר על פי כל דין.
 .10.5.5פעולת מיחזור ,פירוק ,מיון או הפרדה שלא באמצעות קבלן מורשה מטעם גוף היישום המוכר.
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 .10.5.6יצוא פסולת ציוד וסוללות או העברה לשימוש מחדש אסורות אלא אם ניתן אישור מיוחד
מטעם גוף היישום המוכר אשר יבחן את יעד הפסולת בהתאם לתנאי ההכרה אותם קיבל
מהמנהל ותנאי החוק והדירקטיבה האירופאית לטיפול בפסולת אלקטרונית.
חובת דיווח
.11.1

האחראי על פינוי פסולת מתחייב להעביר את המידע הנדרש לגוף היישום המוכר לפי החוק,
ובכלל כך המידע הכלול בסעיפים (21א)( )3ו(21-א)( .)4מנגנון הדיווח ושדות המידע הכלולים
בדיווח כאמור ,יהיו כמפורט בנספח א' לאותו עניין.
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.11.2

האחראי לפינוי פסולת ימלא את טופס "מידע על אחראי לפינוי פסולת" במתכונת הטופס
המצורף כנספח ה' להסכם זה טרם חתימתו .האחראי לפינוי פסולת מצהיר כי המידע המופיע
בנספח ה' כאמור ,הינו מלא ונכון וידוע לו כי היותו של המידע מלא ונכון הינו תנאי להתקשרות
גוף היישום המוכר עם האחראי לפינוי פסולת .היה ויתברר לאחראי לפינוי פסולת כי חל שינוי
באחד או יותר מהפרטים אשר מולאו על ידו בטופס המידע על אחראי לפינוי פסולת ,על
האחראי לפינוי פסולת לעדכן את גוף היישום המוכר על כל השינויים כאמור.

.11.3

האחראי לפינוי פסולת ידווח לגוף היישום המוכר ,לא יאוחר מ 14 -יום מסיומו של כל רבעון,
על כמויות פסולת הציוד והסוללות שנאספה בתחומו באותו רבעון ,סוגו ,התמורה ששולמה
עבור פעולות ההפרדה והאיסוף ויעד הפינוי ,הכול בהתאם לפורמט המצורף לדיווח בנספח א'
להסכם זה ,כפי שיוסכם בין גוף היישום המוכר לאחראי לפינוי פסולת.

.11.4

בגין ביצוע איסוף עצמאי של פסולת ציוד וסוללות בתחומו של האחראי לפינוי פסולת על ידי
גוף היישום המוכר ,כאמור בסעיף  6.2לעיל ,ידווח גוף היישום המוכר לאחראי לפינוי פסולת
אחת לשנה על היקפי האיסוף של הפסולת אשר נאספה בשטחו באמצעות מרכזי מיון ,מרכזי
איסוף וקבלנים עימם התקשר גוף היישום המוכר.בהתאם לפורמט הדיווח שבנספח א'.

.11.5
.12

.13

פיקוח
.12.1

לגוף היישום המוכר תהיה הזכות למנות מפקח מטעמו לביצוע הוראות ההסכם.

.12.2

האחראי לפינוי פסולת ימנה איש קשר מטעמו עימו יעמוד המפקח מטעם גוף היישום המוכר
בקשר לביצוע הוראות ההסכם ככל שיידרש.

 .12.3האחראי לפינוי פסולת ינקוט בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותו כדי לוודא כי המפקח
מטעם גוף היישום המוכר יוכל בכל עת ,וללא צורך בהודעה מוקדמת ,לערוך בדיקות ,לרבות
בדיקות במרכזי האיסוף ,כדי לוודא את הביצוע התקין של הוראות הסכם זה.
שינויים רגולטורים
.13.1

בכל מקרה בו יתוקן החוק ו/או כל חוק רלוונטי אחר ו/או נקבעו תקנות ו/או יתוקנו תנאי
ההכרה של גוף היישום המוכר באופן אשר יש בהם כדי להשפיע על הוראות הסכם זה ו/או
יתקבלו הנחיות המנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה ,כולן או חלקן ,האחראי לפינוי פסולת
וגוף היישום המוכר מתחייבים לפעול ללא דיחוי לתקן הסכם זה ,כדי שהוראות הסכם זה
יותאמו לשינויים הרגולטורים כאמור.

.13.2

האחראי לפינוי פסולת מתחייב שלא ליזום ו/או לא לנקוט בכל חקיקה חדשה של חוקי עזר
ו/או שינוי של חוקי עזר קיימים אשר יש בהם כדי לפגוע בקיום הוראות הסכם זה ואף מתחייב
כי ככל שיהיה צורך הוא יחוקק חוקי עזר עירוניים כדי לסייע במימוש החוק והתחייבויות
האחראי לפינוי פסולת.
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.14

התקשרות אזורית בנוגע לפינוי פסולת
.14.1

.15

.16

אחריות לנזק
.15.1

כל אחד מהצדדים אחראי על פי דין לכל נזקי גוף ו/או רכוש שייגרמו במישרין או בעקיפין לצד
שכנגד ,לעובדיו או לכל מי שפועל בשמו ,מטעמו או עבורו וכן לצד שלישי כלשהו ,בגין מעשה
או מחדל של אותו צד ,של עובדיו ,ו/או של שלוחיו או של הפועלים בשמו או מטעמו ,לרבות
קבלני משנה ,בקשר עם ביצוע הפעולות או הפעילות הקשורה בהסכם זה.

.15.2

צד שהתקיים לגביו האמור לעיל ,מתחייב לשפות את הצד שכנגד בכל סכום שהוא יחויב לשלם
בגין תביעה שתוגש נגדו בשל נזק שהצד האחר אחראי לו ,ובלבד שהודיע לצד האחר על התביעה
בהקדם האפשרי ופעל כמיטב יכולתו לצירופו לתביעה ואפשר לו לנהל את ההגנה על פי שיקול
דעתו ובכלל זאת להתפשר על פי שיקול דעתו ,והכול לרבות הוצאות סבירות ומקובלות ושכר
טרחת עורך דין.

.15.3

הוגשה תביעה כנגד אחד מהצדדים בקשר להסכם זה ,הצד האחר לא יהיה רשאי להסדיר את
התביעה ,להתפשר בה ,או לשלמה ללא אישור מראש ובכתב של אותו הצד.

ביטוח
.16.1

.17

היה והאחראי לפינוי פסולת שהינו רשות מקומית ,יתאגד כאיגוד ערים בהתאם לחוק איגודי
ערים התשט״ו ,1955-או יתקשר במהלך תקופת הסכם זה עם רשות מקומית אחרת ו/או עם
מספר רשויות מקומיות אחרות לשיתוף פעולה בכל הנוגע לפעולות אותן מחויב האחראי לפינוי
פסולת לבצע על פי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,יידע האחראי לפינוי פסולת את גוף היישום
המוכר על ההתאגדות או ההתקשרות הצפויה ויוודא כי ההתאגדות או ההתקשרות האמורה
לא תשפיע על יכולתו של האחראי לפינוי פסולת לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

כל אחד מהצדדים להסכם זה מתחייב לערוך ביטוחים לפי הרשימה המצורפת כנספח ז'
(להלן ":רשימת הביטוחים").

 .16.2כל צד ימציא לצד השני אישור על עריכת הביטוחים כאמור ברשימת הביטוחים ויוודא כי
הביטוחים כאמור יהיו בתוקף במשך כל תקופת הסכם זה.
הפרות וסעדים
.17.1

מבלי לגרוע מהוראות ספציפיות בהסכם זה ,על הפרות הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א.1970-

.17.2

הפרות של הסכם זה על ידי האחראי לפינוי פסולת:

.17.3

ידוע לאחראי לפינוי פסולת כי על גוף היישום המוכר חלות חובות עמידה ביעדי מיחזור על פי
החוק וכי אם גוף היישום המוכר לא יעמוד ביעדים אלה הוא צפוי לקנסות כקבוע בחוק .לפיכך,
התחייבויות האחראי לפינוי פסולת על פי הסכם זה ,לרבות ביצוע כל הפעולות המנויות בו על
ידי האחראי לפינוי פסולת בקשר לפסולת הציוד והסוללות ,הינם הכרחיים לעמידת גוף
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היישום המוכר ביעדי המיחזור כאמור ,ואי עמידה בביצוע כל פעולות אלו יגרמו נזקים כבדים
לגוף היישום המוכר.
.17.4

בהתאם לכך מוסכם כי הפרת אחד או יותר מסעיפים  15 11 ,10 ,8 ,6 ,5או  16להסכם זה ,שלא
תתוקן על ידי האחראי לפינוי פסולת תוך  30יום מיום קבלת התראה בכתב על ידי הצד האחר,
תיחשב להפרה יסודית.

.17.5

מבלי לגרוע מכל הסעדים העומדים לרשותו של גוף היישום המוכר על פי כל דין ,מוסכם כי
במקרה של הפרת אחד או יותר מסעיפים  10 ,8 ,6 ,5ו 11-להסכם זה ,תשלם הרשות המקומית
לגוף היישום המוכר פיצוי כספי בגין הנזקים שייגרמו לגוף היישום המוכר כתוצאה מהפרה זו.
לעניין סעיף זה "נזקים"  -לרבות קנסות שיוטלו על גוף היישום המוכר בגין אי עמידה ביעדי
המיחזור בתחומו של האחראי לפינוי פסולת שהפר את אחד או יותר מהוראות סעיפים ,6 ,5
 10 ,8ו– 11להסכם זה.

.17.6

הפיצוי המוסכם במקרה של הפרה יסודית של האחראי לפינוי פסולת ,יהיה ביחס לכל הפרה
יסודית.

.17.7

הפרות של הסכם זה על ידי גוף היישום המוכר:
גוף היישום המוכר ייחשב כמי שהפר הסכם זה בכל אחד מהמקרים הבאים:

.18

.17.8

אם לא העביר לאחראי לפינוי פסולת את התשלומים כמפורט בסעיפים  6ו 7 -להסכם זה ,בתוך
 90ימים ממועד הדרישה לתשלום ובכפוף להוראות סעיף  7.3לעיל.

.17.9

הפרות גוף היישום המוכר כאמור ייחשבו להפרה יסודית אך ורק אם גוף היישום המוכר לא
תיקן את ההפרות כאמור בתוך  90ימים מהיום בו נמסרה לה הודעה בכתב על ידי האחראי
לפינוי פסולת בדבר ההפרה כאמור.

סיום ההסכם
.18.1

הסכם זה יעמוד בתוקפו כל זמן שלא בוטל על ידי אחד הצדדים כמפורט בסעיף  18.3או 18.4
להלן ,אלא אם כן גוף היישום המוכר איבד את ההכרה בו כגוף יישום מוכר כהגדרתו בחוק.
במקרה זה יבוא הסכם זה לסיומו באופן מיידי עם התרחשות האירוע כאמור וללא צורך בכל
הודעה על סיום ההסכם .מובהר כי הודעה על שלילת ההכרה תישלח מאת גוף היישום המוכר
לאחראי לפינוי פסולת מייד עם היוודע לו על שלילת ההכרה כאמור.

.18.2

בכל מקרה בו יינתן צו פירוק זמני כנגד גוף היישום המוכר או ימונה לו כונס נכסים או שהוגשה
בקשה לכל אחד מאלה או שגוף היישום המוכר יחליט על פירוקו מרצון ,יהיה כל אחד
מהצדדים רשאי להביא הסכם זה לסיומו בהודעה מוקדמת של  15יום ממועד קרות אחד
מהמקרים כאמור.

.18.3

בנוסף ,כל אחד מהצדדים רשאי להביא הסכם זה לידי סיום על ידי הודעה בכתב לצד השני
במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה בתוך  30יום מהיום בו ניתנה למפר הודעה בכתב על
קיומה של אותה הפרה יסודית ,וזאת מבלי לגרוע בסעדים אחרים העומדים לזכות הצד
המבטל בהתאם לקבוע בחוק ובהסכם זה.
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.18.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בסיום כל שנה קלנדרית תעמוד לכל צד האפשרות להביא
הסכם זה לסיומו מכל סיבה שהיא ,על ידי הודעה בכתב לצד השני  90יום מראש.

.18.5

בכל מקרה בו יגיע הסכם זה לסיומו ,וללא חשיבות לסיבה ,תיערך התחשבנות סופית בין
הצדדים.

וועדה מייעצת
ככל ויעלו סוגיות לענין רשויות מקומיות אשר פתרונן שנוי במחלוקת  ,גוף היישום המוכר רשאי להקים
ועדה מייעצת לדירקטוריון אשר בה יכלל נציג אחראים לפינוי פסולת הקשורים בהסכם עם גוף היישום
המוכר .אופן פעילות הוועדה ובחירת הנציגים כמפורט בנספח ח' להסכם זה.

.20

שמירת סודיות
.20.1

הצדדים מתחייבים לשמור בסוד ולא לפרסם ו/או למסור כל מידע (כהגדרתו להלן) אשר הגיע
לחזקתם ו/או לידיעתם ו/או לעובדיהם ו/או אל מי מטעמם בקשר עם תוכנו של הסכם זה
וביצועו ,במהלך ביצועו ולאחריו ,בין שנמסר בעל פה ,בין בכתב ובין בכל אמצעי אחר להעברת
מידע ונתונים ,ללא הסכמה מראש ובכתב של הצד האחר לאופן הפרסום ותוכנו ,אלא אם
הגילוי מתחייב על פי הוראות כל דין.
כל צד יפעל לכך כי ההתחייבות לשמירת סודיות תחול גם על עובדיו ועל כל אדם מטעמו וכי
הוא ינקוט בכל הצעדים הדרושים להבטיח קיום שמירת סודיות כאמור.

.20.2

.21

.22

המונח "מידע" בסעיף  20זה ,משמעו כל מידע שהגיע לידי צד להסכם זה אודות הצד האחר
להסכם ,פעילותו ,עסקיו ,ענייניו ,עובדיו ,ספקיו ,קבלניו ,סודותיו המסחריים ו/או סודותיו
המסחריים של קבלניו ,בין אם מידע כאמור הגיע לידיו עקב ,תוך כדי או אגב ביצוע הסכם זה
ובין אם באופן אחר בקשר להסכם זה ,לרבות תוכן הסכם זה ,ולמעט מידע שהיה בגדר "נחלת
הכלל" טרם חתימת הסכם זה או שהפך ל"נחלת הכלל" לאחר מכן.

שמירת תוקף
.21.1

אם יתברר כי אחת או יותר מהוראות הסכם זה הינה בלתי חוקית ,לא יהווה הדבר עילה
לביטול ההסכם כולו.

.21.2

במקרה כאמור יפעלו הצדדים להסכם זה ללא דיחוי לשינוי ההוראה או ההוראות הלא חוקיות
בהסכם.

מחלוקות
.22.1

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בכל הנוגע להסכם זה יעשו הצדדים ככל יכולתם להגיע
להסכמות בדרך של מו"מ והסכמה הדדית.

.22.2

היה והמחלוקת נשארה בעינה ,יועבר בירור המחלוקת ,בהסכמת הצדדים ,למנהל מטעם
המשרד להגנת הסביבה או מי מטעמו ובאישורו אשר הכרעתו תהיה סופית
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שונות
.23.1

ההוראות הקבועות בהסכם זה ביחס לקבלני משנה של האחראי לפינוי פסולת ,יחולו בהתאמה
על האחראי לפינוי פסולת ,בכל מקום בו מבצע האחראי לפינוי פסולת את הפעולות הקבועות
בהסכם זה בעצמו וללא קבלן משנה.

.23.2

כתובות הצדדים הם כאמור במבוא להסכם .צד אשר יעתיק את כתובתו למקום אחר ,ימסור
בתוך זמן סביר ,הודעה על כך לצד האחר.

.23.3

כל הודעה שתימסר במסגרת הסכם זה תישלח בדואר רשום לצדדים בכתובותיהם דלעיל,
ותחשב במקרה כזה כאילו נמסרה למענה לאחר חלוף  7ימי עסקים מעת שנמסרה למשלוח,
אלא אם כן נמסרה ביד במשרד הנמען בכתובתו כאמור לעיל.

.23.4

אין ולא תהיה לאחראי לפינוי פסולת או מי מטעמו זכות קיזוז או עיכבון מכוח הסכם זה ו/או
כל דין.

.23.5

הצדדים מצהירים בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ״י הסכם זה לפקח אלא אמצעי
להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן .כן מובהר כי כל המועסקים על ידי האחראי לפינוי
פסולת או מטעמו ,לרבות קבלני משנה שלו ,לא יהיו זכאים מגוף היישום המוכר לכל תשלומים,
פיצויים או הטבות אחרות בהקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו ,או בקשר
לביטול או סיום הסכם זה .כמו כן ,עובדי גוף היישום המוכר וכל המועסקים על ידו ,לרבות
קבלני משנה שלו ,לא ייחשבו לעובדי האחראי לפינוי פסולת ,ולא יהיו זכאים מאת האחראי
לפינוי פסולת ,לכל תשלומים ,פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה
שניתנה על פיו ,או בקשר לביטול או סיום הסכם זה.

.23.6

שתיקה או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות ההסכם במקרה מסוים או בסדרת
מקרים ,לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה אחר.

.23.7

לא השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי ההסכם במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו
בכך ויתור על אותן זכויות אלא אם נעשה הדבר במפורש בכתב.

.23.8

כל ויתור בקשר לזכות הנובעת מהסכם זה לא יהיה בר תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על
ידי שני הצדדים .כל שינוי בהסכם זה לא יהיה בר תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי
שני הצדדים ,ואושר על ידי המנהל

.23.9

זכויות וחובות צד להסכם ,על פי הסכם זה אינן ניתנות להמחאה או להעברה או לשעבוד ללא
קבלת הסכמה מהצד השני להסכם.

.23.10

האחראי לפינוי פסולת לא יציג עצמו כשליח של גוף היישום המוכר או כמוסמך ליתן מצגים
מטעמו .האחראי לפינוי פסולת יוודא קיומה של התחייבות זו אף לגבי כל מי מטעמו.

.23.11

על הסכם זה חלים דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם ועל פיהם בלבד .סמכות ייחודית
בלעדית לדון בכל עניין הקשור להסכם זה ,תהיה לבית המשפט בישראל אשר לו הסמכות
העניינית והמצוי בתל-אביב.
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.23.12

ההסכם הנוכחי מבטל ומחליף כל הסכם בעל פה או בכתב קודם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

גוף היישום המוכר
ע״י:

מקבל האחראי לפינוי פסולת
ע״י:
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נספח מקדמי
פירוט סעיפי החוק הרלוונטיים אותם נדרש אחראי לפינוי פסולת לאשר כי קרא והבין:
חובות/הוראות מהותיות:

.1
.19

(א)

(ב)

(ג)

.26

(א)
(ב)

(ג)
(ד)

(ה)

גוף יישום מוכר ,שניתנה לו הכרה לגבי פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי ,יציע
לכל אחראי לפינוי פסולת להתקשר עמו בחוזה התקשרות ,בעניין הפרדה ואיסוף
של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי שבתחומו ,בתנאים שוויוניים;
ההתקשרות תיעשה בהתאם לחוזה לדוגמה שאישר המנהל בהכרה ובהתאם
לתנאים שנקבעו בה.
גוף יישום מוכר יתקשר בחוזה התקשרות כאמור בסעיף קטן (א) ,עם כל אחראי
לפינוי פסולת שיפנה אליו ,בעניין הפרדה ואיסוף של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר
הביתי שבתחומו ,לגבי פסולת כאמור מקבוצות סיווג או מסוגים שניתנה לו הכרה
לגביהם.
גוף יישום מוכר יהיה אחראי לפינוי של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי
שבתחומם של כל האחראים לפינוי פסולת שעמם התקשר ,בהתאם לתנאי
ההתקשרות ולתנאי ההכרה; פינוי כאמור ייעשה באופן שוויוני ,בתדירות ובאופן
שיבטיחו פינוי סדיר וזמין לציבור וימנע הצטברות של פסולת ציוד וסוללות ,והכל
בהתאם להוראות סעיף  26ולפי כל דין.
אחראי לפינוי פסולת יבצע בתחומו ,בכפוף להוראות לפי סעיף זה ולפי סעיף
(67א)( )3לחוק ,הפרדה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי מפסולת אחרת
ואיסוף פסולת הציוד והסוללות מהמגזר הביתי.
( )1הפרדה ואיסוף כאמור בסעיף קטן (א) ייעשו בדרכים אלה:
(א) הקמה של מוקדי איסוף ואיסוף הפסולת מהם או הקמה והפעלה של מרכזי
איסוף;
(ב) איסוף מכשירי חשמל גדולים שתושבים הוציאו מחוץ לבתיהם ,במועדים
קבועים;
( )2נוסף על האמור בפסקה ( ,)1אחראי לפינוי פסולת רשאי לאסוף פסולת ציוד
וסוללות מהמגזר הביתי ,מבתי תושבים על פי קריאה ותיאום מראש ,או בדרך
אחרת שאישר המנהל.
הבאה והשלכה של ציוד וסוללות מהמגזר הביתי למרכז איסוף ואיסוף מכשירי
חשמל גדולים כאמור בסעיף קטן (ב)( ,)1על ידי יחיד שאין עיסוקו בפסולת ,לא
יהיו כרוכים בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מן היחיד.
( )1אחראי לפינוי פסולת יבצע את ההפרדה והאיסוף כאמור בסעיף קטן (א) באופן
שיבטיח זמינות מרכזי איסוף ומוקדי איסוף לכלל הציבור ואיסוף בתדירות
שתמנע הצטברות של פסולת ציוד וסוללות;
( )2המנהל רשאי לפרסם באתר האינטרנט של המשרד אמות מידה לעניין פריסת
מוקדי איסוף ומרכזי איסוף ותדירות האיסוף בתחומו של אחראי לפינוי
פסולת לשם הבטחת זמינות ותדירות כאמור בפסקה ( ;)1הודעה בדבר פרסום
אמות מידה כאמור תפורסם ברשומות.
נוסף על הוראות לפי פרק ו' ,אחראי לפינוי פסולת יקים ויפעיל את מוקדי האיסוף
ומרכזי האיסוף שבתחומו בהתאם להוראות אלה:
( )1במרכז איסוף תבוצע הפרדה בין פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועדת
לשימוש חוזר או להכנה לשימוש חוזר ,לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני
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(ו)
(ז)

(ח)

.27

(ט)
(א)
(ב)

.28

.29

(א)

אחרת;
( )2תבוצע הפרדה בין פסולת סוללות ומצברים לפסולת אחרת;
( )3אופן ההפרדה והאיסוף לא יפגע באפשרות לשימוש חוזר ,להכנה לשימוש חוזר
או למיחזור של פסולת הציוד והסוללות ,וימנע התפזרות של חומרים מסוכנים
או גרימת מפגעים סביבתיים ובריאותיים מהפסולת האמורה ,ובכלל זה יוצבו
מכלי אצירה אטומים או מקורים כך שתימנע הרטבה של פסולת הציוד
והסוללות;
( )4מכלי אצירה לפסולת ציוד וסוללות יסומנו באופן בולט לעין ,לרבות לגבי סוגי
הפסולת שמותר או שאסור להשליך לתוכם;
( )5יוצבו שלטים הכוללים הוראות ברורות בעניין השלכת פסולת הציוד
והסוללות ,ובעניין איסור לקיחה או איסוף בלא אישור של פסולת ציוד
וסוללות;
( )6תימנע כניסה או גישה למרכז איסוף או למוקד איסוף של כל אדם שאינו
מורשה לכך על ידי אחראי לפינוי פסולת ,ויינקטו צעדים למניעה של לקיחה
או איסוף בלא אישור של פסולת הציוד והסוללות ממרכז איסוף או ממוקד
איסוף.
פסולת ציוד וסוללות מזיקה תופרד ותפונה לפי הוראות שיקבע השר.
אחראי לפניוי פסולת יפרסם לציבור בתחומו ,מעת לעת ,מידע על-
( )1מרכזי האיסוף ומיקומם ,מועדי הפינוי למכשירי חשמל גדולים והאפשרויות
לתיאום פינוי מבית התושב כאמור בסעיף קטן (ב);
( )2האפשרות להבאה ולהשלכה של ציוד וסוללות מהמגזר הביתי במרכזי איסוף,
בלא תשלום או דרישת תמורה אחרת מיחיד שאין עיסוקו בפסולת ,כאמור
בסעיף קטן (ג);
( )3הסימונים של מכלי האצירה לפסולת ציוד וסוללות ,וסוגי הציוד וסוללות
שמותר או שאסור להשליך לאותם מכלים כאמור בסעיף קטן (ה)(;)4
( )4החובה להפריד פסולת ציוד וסוללות מפסולת אחרת ולא להשליכה כשהיא
מעורבת בפסולת אחרת.
לשם קיום חובותיו לפי חוק זה ,אחראי לפינוי פסולת לא יעסיק אלא עובדים
שמתקיים בהם האמור בסעיף (14א)(.)7
בסעיף זה" ,מכשירי חשמל גדולים" – כמשמעותם בפרט  4לתוספת הראשונה.
לשם קיום חובות ההפרדה והאיסוף של אחראי לפינוי פסולת לפי סעיף  ,26על
אחראי לפינוי פסולת להתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו
הכרה לגבי פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי.
אחראי לפינוי פסולת יעביר את פסולת הציוד וסוללות שהופרדה במרכזי האיסוף
ונאספה ממוקדי איסוף ,מחוץ לבתי תושבים או מבתיהם בתחומו בהתאם
לחובותיו לפי סעיף  ,26לגוף יישום מוכר שעמו התקשר; העברה כאמור לא תהיה
כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון של ההפרדה והאיסוף
כאמור בסעיף (17א)( ,)2כפי שנקבעה בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.
הוקם מרכז איסוף או הוצב מוקד איסוף כאמור בסעיף (26ב)( ,)1וניתנה הודעה
על כך על ידי האחראי לפינוי פסולת ,לא ישליך אדם פסולת ציוד וסוללות מהמגזר
הביתי שבתחומו של האחראי לפינוי פסולת ,אלא במרכז האיסוף או במוקד
האיסוף ובהתאם להוראות לפי סעיף  ,26אלא אם כן החזיר את הפסולת האמורה
למשווק כאמור בסעיף .30
לא ייקח אדם פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי ממרכז איסוף או ממוקד
איסוף ולא יאסוף ולא יפנה פסולת כאמור בתחומו של האחראי לפינוי פסולת
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אלא באישור האחראי לפניוי פסולת; אישור כאמור יינתן בכפוף להוראות סעיף
(27ב).
(ב) אחראי לפינוי פסולת ינקוט אמצעי אכיפה כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף
זה.
עונשין:

.2
.43

(ב)

.44

(א)
(ב)
(ג)

מי שעשה אחד מאלה ,דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)()3
לחוק העונשין ,ואם הוא תאגיד ,דינו – כפל הקנס האמור:
( )10לא ביצע הפרדה או איסוף של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בהתאם
להוראות לפי סעיף ;26
(א);
( )11לא התקשר עם גוף יישום מוכר ,בניגוד להוראות סעיף 27
( )12לא העביר פסולת ציוד וסוללות לגוף יישום מוכר ,בניגוד להוראות סעיף
(27ב);
נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות לפי סעיף
 ,43בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר חובה זו ,דינו – קנס כאמור בסעיף
(61א)( )3לחוק העונשין.
נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו ,חזקה היא כי נושא
משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף זה ,אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן
כדי למלא את חובתו.
בסעיף זה" ,נושא משרה בתאגיד" – מנהל פעיל בתאגיד ,שותף ,למעט שותף
מוגבל ,או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו
בוצעה העבירה ,ולעניין עבירות לפי פסקאות (,)13( ,)12( ,)11( ,)10( ,)9( ,)6( ,)5( ,)1
( )1ו )17(-של סעיף (43ב) ועבירות לפי פסקאות ( )6( ,)5( ,)3( ,)1ו )8(-של סעיף (43ג)
– גם דירקטור.

עיצום כספי:
.3
(ב) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה ,כמפורט להלן ,רשאי המנהל להטיל
.46
עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה ,בסכום של  75,000שקלים חדשים ,ואם
הוא תאגיד – בסכום של  150,000שקלים חדשים:
( )3לא התקשר בחוזה התקשרות עם אחראי לפינוי פסולת שפנה אליו בהתאם
להוראות לפי סעיף (19ב);
( )6הפר הוראה מההוראות המפורטות בסעיף (43ב) ,למעט לפי סעיף (43ב)( )11ו-
(.)13
(ד) לא התקשר אחראי לפינוי פסולת עם גוף יישום מוכר לעניין הפרדת פסולת ציוד
וסוללות ופינוי של פסולת ציוד וסוללות מתחומו ,בניגוד להוראות סעיף (27א),
רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 500,000
שקלים חדשים.
אני הח"מ מצהיר כי קראתי והבנתי את כל הוראות החוק ובכלל כך את סעיפי החוק לעיל.
תאריך

אחראי לפינוי פסולת
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נספח א'
דיווח להיקף איסוף פסולת ציוד וסוללות בק"ג
להלן דוח לשנת ________ לתקופה מ_____ עד ____
לאחראי לפינוי פסולת /לגוף היישום המוכר_______________________ :
שם קבלן הפינוי המבצע,
מרכז מיון או מתקן טיפול

אסמכתא
או מזהה
פינוי
ממערכת
מאי

היקף
פעילות
איסוף
בטון בשנה
מדווח

תיאור
פעילות
מבוצעת

שם קבלן הפינוי
המבצע ,מרכז מיון
או מתקן טיפול

פרטי
קשר

היקף
פעילות
איסוף בטון
בדווח

תיאור פעילות
מבוצעת
למיחזור  /אופן
המיחזור

שם קבלן הפינוי
המבצע ,מרכז מיון
או מתקן טיפול

קבלן הפינוי המבצע את פינוי הציוד הינו____________________________________________ :
להלן רשימת מתקני הטיפול המורשים אליהם הועבר הציוד למיחזור ,סילוק או השבה:
_________________________________________________________ .1
_________________________________________________________ .2
_________________________________________________________ .3
מצורפים תעודות הפקדה  ,אישורי מיחזור וחשבונות להעברתה למיחזור של פסולת ציוד וסוללות כאמור
בדוח זה.
שם ממלא הדוח__________________ :
תפקיד ממלא הדוח________________:
מועד מילוי הדוח__________________
חתימה וחותמת:
____________________________
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נספח ב'
דיווח מקדמי לגבי קבלני האיסוף
להלן דוח משנת ____________ לאחראי לפינוי פסולת _____________
יש לפרט כל הסכם או פעילות עם קבלן איסוף אשר יש לו כל נגיעה אפשרית או חוזית באיסוף פסולת ציוד
וסוללות בשטחו של האחראי לפינוי פסולת ב  12החודשים האחרונים:
שם קבלן הפינוי המבצע,
מרכז מיון או מתקן
טיפול

תיאור פעילות מבוצעת

היקף פעילות איסוף
בטון בשנה מדווח

פרטי קשר

פעילות קודמת להסכם זה לאיסוף פסולת ציוד וסוללות
פעילות איסוף והפרדה ב  12החודשים האחרונים לאיסוף פסולת ציוד וסוללות ,הפרדתה ,מיונה או
מיחזורה:
מקום האיסוף

שיטת האיסוף

קבלן מבצע

כמות נאספה ב  12חודשים
טרם ההסכם

הערות נוספות ומועד
איסוף אחרון
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נספח ג'
נספח תמורה ונהלי עבודה
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נספח ד'
אמצעי אבטחה ובטחון
•

מצורף קובץ נהלים למרכז מיון ו /או קבלן פינוי מורשה מטעם תאגיד מאי:
 oנהלי עבודה -מרכז מיוןPDF .

תנאים נוספים ייקבעו בהתאם לתנאי העבודה והשטח אצל האחראי לפינוי פסולת.
מובהר כי תנאים אלו הינם תנאים מינימאליים ואין בצירופם להסכם כדי לפטור את האחראי לפינוי פסולת
מקבלת ייעוץ מתאים ומנקיטת כל הפעולות הנדרשות בהתאם להוראות החוק ולהוראות כל דין.
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נספח ה'
מידע על אחראי לפינוי פסולת
שם הרשות  /המועצה האזורית
מספר תושבים בשנת __________
מספר בתי ספר יסודיים פעילים ברשות
פעילויות הסברה וחינוך שנעשו בתחום זה ב 24
החודשים האחרונים טרם ההתקשרות בהסכם
זה
מספר בתי אב ברשות
שטח הרשות בדונם /קמר
סה"כ איסוף סוללות שנה קודמת שהועברה
למיחזור ( 12חודשים לפני התקשרות) בק"ג
סה"כ משקל פסולת ציוד וסוללות שנאספה
טרם התקשרות זו ונידרשת למיחזור בק"ג
שמות אנשי הקשר ופרטיהם ,הגורם הממונה
וגורמי הביצוע ברשות המקומית

פירוט הסדרי פסולת קיימים ברשות

•

________________________________________

•

________________________________________

•

________________________________________

•

________________________________________

•

נא לצרף העתקים
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נספח ו'
נספח פעילויות הסברה
כל ההוראות בנספח זה מחייבות כחלק מן ההסכם בין גוף היישום המוכר והאחראי לפינוי פסולת.
.1
בהתאם להוראות סעיף  5.11וסעיף  6.5להסכם ,באחריותו של האחראי לפינוי פסולת לקיים פעילויות הסברה
למיחזור במימון משותף ( )50/50עם גוף היישום המוכר לפי סעיף (17א)(()2ד)( )7לחוק.
יובהר כל פעילות שנבחרה לרשימה סגורה זו ,נבחנה כמקדמת מודעות ציבורית לחשיבות המיחזור
.2
של פסולת ציוד וסוללות ושימוש עקבי ונכון באמצעי האיסוף שהוצבו בתחום האחראי לפינוי פסולת.התוכנית
הועברה לאישורו של המנהל מטעם המשרד להגנת הסביבה וגוף היישום המוכר מחויב למימון ביצועה של
תוכנית זו בלבד.
תוספת אירועי הסברה למיחזור,על כל סוגם ,מעבר למכסה המאושרת על ידי גוף היישום המוכר
.3
תהיה במימונו הבלעדי של האחראי לפינוי פסולת ובאחריותו בלבד.
תוכנית ההסברה המאושרת תחולק בעלותה בין האחראי לפינוי פסולת לבין גוף היישום המוכר לגבי
.4
כל הוצאה ששולמה בפועל בלבד על ידי מי מהצדדים ובהסכמתו מראש של הצד השני .הוצאות הסברה
שהוסכמו מראש ובכתב יראו כאושרו לביצוע לשנה קלנדארית אחת בלבד לכל היותר.
תוכנית ההסברה תתוקצב אחת לשנה בהתאם לתקרת התקציב אותה יקבע גוף היישום המוכר לפי
.5
תוכנית ההסברה אותה אישר המנהל מעת לעת לגוף היישום המוכר .יתרות תקציב לא יגררו משנה לשנה ובכל
שנה קלנדארית תתאפס יתרת התקציב ותתחדש לפי התוכנית העדכנית ומסגרת התקציב שתקבע על ידי גוף
היישום המוכר.
רשימת פעילויות ההסברה ייקבעו על ידי גוף היישום המוכר באמצעות קבלני הסברה וחינוך אשר
.6
תוכניתם תאושר על ידי גוף היישום המוכר ויועברו לגופים המפקחים על מאי לפי כל דין.
התחשבנות –כלל התשלומים על הסברה ישולמו על ידי גוף היישום המוכר יעביר לאחראי לפינוי
.7
פסולת כנגד דרישת תשלום והוכחת תשלום סך השווה ל 50% -מהעלויות ששולמו .ביצוע התשלום יתאפשר
על ידי קיזוז או תשלום כדין .תנאי התשלום של גוף היישום המוכר הינם כקבוע בחוק (אחת לרבעון) .גוף
היישום המוכר שומר לעצמו את הזכות לקזז ולצרף תשלומים שמגיעים לאחראי לפינוי פסולת לכדי תשלום
יחיד אחת לרבעון .
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.8

מצורפת בזאת תוכנית ההסברה ורשימת קבלני ההסברה המורשים על ידי גוף היישום המוכר

לשנת _______ בקובץ :תוכנית הסברה לשנת ______PDF.
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נספח ז'
ביטוח
 .1מבלי לגרוע מאחריות האחראי לפינוי פסולת לפי חוזה זה או לפי כל דין ,מתחייב האחראי לפינוי פסולת לבטח
על חשבונו הוא ,לטובתו ולטובת גוף היישום המוכר ,ביחד ולחוד ,ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד
לסיום ההתקשרות לפי חוזה זה ,את הביטוחים המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשית בישראל:
.1.1

פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור ( -צד ג׳):
הפוליסה תבטח את אחריותו של ״המבוטח״ ו/או מנהליו ו/או עובדיו (בהתאם להרחבת אחריות
אישית בפוליסה) על פי דין בגין פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של צד ג' במסגרת פעילותו ו/או
עיסוקו ,בגבול אחריות המפורט להלן .הביטוח אינו כפוף לכל מגבלה של חבות הנובעת מ :אש,
התפוצצות ,בהלה ,חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה ,מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים
סניטאריים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או משקה ,שביתות והשבתות ,נזק גוף עקב שימוש
ברכב שאין חובה בדין לבטחו בביטוח חובה ,חבות בגין נזקי רכוש לצד ג' עקב שימוש ברכב עד לסך
 $150,000למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית (מעבר לגבול האחריות הנקוב בפוליסת הרכב של
המבוטח או מעבר לגבולות האחריות המקובלים בפוליסת רכב של המבטח ,הגבוה משניהם) ,וכן
תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי (למעט תביעה בגין מי שהנתבע חייב לשלם עבורו דמי ביטוח
לביטוח הלאומי).
הביטוח הורחב לשפות את ״גוף היישום המוכר״ ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריותם למעשי
או מחדלי ״המבוטח״ ו/או מנהליו ו/או עובדיו ,זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו נחשב
הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
גבול האחריות 4,000,000 :למקרה ולתקופה.

.1.2

פוליסה לביטוח חבות מעבידים:
הפוליסה תבטח את אחריותו של ״המבוטח״ על פי פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים,
כלפי עובדיו המועסקים על ידו ,בגין פגיעה גופנית או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב העסקתם,
בגבול אחריות של  $ 5,000,000לאירוע ובמצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית.
הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה
ועובדיהם ,פיתיונות ורעלים וכן העסקת נוער כחוק.
הביטוח הורחב לשפות את ״גוף היישום המוכר״ ו/או מנהליו ו/או עובדיו היה וייטען ,לעניין קרות
תאונת עבודה כלשהי או מחלה מקצועית כלשהי ,כי הם נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי
ממועסקי ״המבוטח״.

31
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 - 32 .2הפוליסות הנ״ל יכללו התנאים הבאים:
.2.1

תנאי הפוליסות לא יפחתו מהתנאים הידועים כ-״תנאי ביט״ העדכניים ליום תחילת הביטוח
או תנאים שווי ערך להם.

.2.2

כל הביטוחים כוללים תנאי מפורש ,לפיו הם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי
״בעל הזכות״ וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיהם לרבות כל
טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח התשמ״א .1981 -

.2.3

״המבוטח״ אחראי בלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות.

.2.4

במקרה של אי תשלום ,יהא ״בעל הזכות״ ,רשאי (אך לא חייב) לשלם את החוב הכספי
ולהשאיר את הביטוחים בתוקף ,ובלבד שעשה זאת טרם מועד הביטול.

.2.5

לא יהיה תוקף לכל שינוי לרעה ו/או ביטול ,אלא אם כן הודיעו על כך המבטחים ל״בעל
הזכות״ בהודעה כתובה בדואר רשום שתימסר ל״בעל הזכות״ לפחות  60יום לפני כניסת
השינוי לרעה ו/או הביטול לתוקף.

.2.6

הפרת הוראות הפוליסה בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו לא תפגע בזכויות בעל
הזכות לשיפוי על פי הפוליסה.
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נספח ח'
הוועדה המיעצת
.1

בהתאם להחלטת דירקטוריון מאי ,מוקמת בזאת אד-הוק ועדה מייעצת לדירקטוריון החברה
אשר תיקרא" :הוועדה המייעצת" – "."The Advisory Board

.2

הרכב הוועדה המייעצת יהיה כדלקמן:
.2.1

נציגי דירקטוריון החברה אשר ייקבעו בהתאם להחלטת הדירקטוריון .מובהר כי בנציגי
הדירקטוריון כאמור יכללו כל הדירקטורים שמונו לדירקטוריון החברה מכח סעיף 23
ה' לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,תשע"ב – ( 2012להלן:
"החוק").

.2.2

נציגי היצרנים/יבואנים המכהנים בוועדה המייעצת ,באופן המהווה ייצוג הולם הן
ליבואנים קטנים והן לגדולים.

.2.3

נציג השלטון המקומי ו/או נציג עירייה גדולה .מינוי הנציג הראשון לוועדה ייעשה על ידי
דירקטוריון החברה ולאחר שנה ייערך סבב (רוטציה) בין חמשת נציגי העיריות הגדולות
שהתקשרו עם החברה בהסכם לאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית כמתחייב בחוק .גודל
העירייה ייקבע לפי רישומי משרד הפנים ביחס למספר התושבים בעיר.

.2.4

נציג משווקים כהגדרתם בחוק .משווקים לעניין החלטה זו משמע גופים עסקיים שאינם
בבעלות של יבואן או יצרן .מינוי הנציג הראשון לוועדה ייעשה על ידי דירקטוריון החברה
ולאחר שנה ייערך סבב (רוטציה) בין חמשת נציגי המשווקים הגדולים שהתקשרו עם
החברה בהסכם לאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית כמתחייב בחוק .גודל המשווקים
ייקבע לפי מספר העמדות לאיסוף פסולת אלקטרונית המוצבות בסניפי המשווק.

.2.5

נציג גוף /ארגון סביבתי בלתי תלוי .הנציג ייבחר על ידי דירקטוריון החברה.

.2.6

נציג מפעל מחזור המאושר על ידי החברה ומקיים עימה התקשרות – המפעל יבחר ע"י
דירקטוריון החברה ,והנציג שייבחר ע"י המפעל יאושר על ידי דירקטוריון החברה.

.2.7

נציג קבלן לוגיסטיקה המאושר על ידי החברה ומקיים עימה התקשרות – הקבלן יבחר
ע"י דירקטוריון החברה ,והנציג שייבחר ע"י הקבלן יאושר על ידי דירקטוריון החברה.

.2.8

נציג אקדמיה בתחומים סביבתיים .הנציג ייבחר על ידי דירקטוריון החברה.

.2.9

עד שלושה נציגים נוספים בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה.

.3

לישיבות הוועדה יוזמן נציג המנהל כמפורט בסעיף  24א' לחוק.

.4

ליו"ר הוועדה המייעצת נבחר מר מלכיאל רחמים .החלפת יו"ר הוועדה המייעצת תיעשה
בהחלטת דירקטוריון החברה.

.5

הוועדה תתכנס לפחות פעמיים בכל שנה קלנדרית בהתאם למועדים שייקבעו על ידי דירקטוריון
החברה .הדירקטוריון או  25%מחברי הוועדה יהיו רשאים לדרוש את כינוס את הוועדה
המייעצת מעבר למועדי הכינוס האמורים לעיל.

.6

כל חבר מחברי הוועדה המייעצת יהיה רשאי להעלות נושאים לסדר יום הוועדה בהתראה כתובה
של  14יום לפחות לפני מועד כינוס הוועדה ובכפוף לאישור יו"ר הוועדה.

.7

מטרת הוועדה הינה לייעץ לדירקטוריון החברה ,לפי בקשתו ,לגבי כלל היבטי הפעילות
האסטרטגית של החברה המיועדת לקיום חובות יצרנים ויבואנים בהתאם לחוק.

.8

לוועדה תהיה הזכות לבקש במסגרת פעילותה חוות דעת ממומחים חיצוניים ולהוציא הוצאות
בהתאם בכפוף לקיומו של תקציב מתאים שיאושר על ידי דירקטוריון החברה.

.9

חברי הוועדה יהיו זכאים לקבלת החזרי הוצאות מהחברה בגין השתתפותם בישיבות הוועדה.

 - 34.10

החברה תהיה רשאית לדרוש מחברי הוועדה לחתום על כתב ויתור סודיות בקשר למידע פנימי
של החברה שייחשף בפניהם .כמו כן חברי הוועדה יידרשו להצהיר כי הם אינם מכהנים בכל
תפקיד הקשור בגופים מוכרים אחרים בתחומי פינוי פסולת אלקטרונית בכל תקופת כהונתם
בוועדה.

.11

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

.12

דירקטוריון החברה יקיים דיון בכל אחת ממסקנות והמלצות הוועדה המייעצת תוך  21ימים
מקבלת המסקנות  .יו"ר הוועדה יעדכן את חברי הוועדה בהחלטות שהתקבלו בדירקטוריון
החברה בעקבות הדיון במסקנות והמלצות הוועדה.
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נספח ט' – הסדר הפרדה מוצע לאחראי לפינוי פסולת
מבוא
ביום ה  1/3/2014נכנס לתוקפו החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני חשמלי ובסוללות התשע"ב –
( 2012להלן – החוק) חוק זה מטיל בין היתר ,על אחראים לפינוי פסולת (וביניהם – כלל הרשויות
המקומיות) את החובה לקבוע הסדרים לעניין הפרדת פסולת ציוד וסוללות מפסולת אחרת בתחום אותו
אחראי ,וכן הסדרים לענין איסוף ופינוי פסולת ציוד וסוללות שהופרדה כאמור( .להלן – הסדרים).
במסמך זה יפורטו עקרונות ההסדרים אותם מקבלת על עצמה הרשות המקומית  /המועצה האזורית
________________ליישום החוק תוך יישום מיטבי על פי החוק וצרכיהם של תושבי האחראי לפינוי
פסולת  .יודגש כי העקרונות להלן נועדו לאפשר גמישות והתחשבות במאפיינים הייחודיים הקיימים
לאחראי לפינוי פסולת תוך שמירה על שוויוניות בין הצרכים השונים של תושבי הרשות .ההסדרים
שנקבעים בזאת ייושמו באופן נגיש לכלל האוכלוסיות בישראל.
מחמת אופייה הייחודי של פסולת ציוד וסוללות ,אמור לראות התושב לנגד עיניו מגוון אפשרויות פינוי
וסילוק פסולת ציוד וסוללות למיחזור אותם תציע הרשות ,אך לכולן גורם גג אחד האחראי לבקרה
והנחיה מקצועית וכן למימון עלויות האיסוף ,מיון והטיפול – גוף היישום המוכר עימו התקשר האחראי
לפינוי פסולת  .על אף שלא כל ההסדרים הינם באחריות הרשות ,יפורטו לעיל כולם לשם קבלת תמונת
איסוף מלאה.
ההסדרים:
א.

משווקים – בהתאם לסעיף  30לחוק – חובתם של משווקים בחוק הינה קבלת פסולת ציוד דומה
במעמד מסירת ציוד חדש בבית הלקוח או בחנות וכן הצבת מיכלים לאיסוף סוללות בחנויות בהן
נמכרות סוללות.
א .1.האחראי לפינוי פסולת אינו מעורב בהליך זה ומתיר בזאת לגוף היישום המוכר לפעול בהסדר
מול אותם "משווקים" ללא מעורבותו של האחראי לפינוי פסולת ובלבד וידווח גוף היישום
המוכר לאחראי לפינוי פסולת מידע לגבי הייקף הציוד שנאסף על ידי גוף היישום המוכר ,עד ל
 15בינואר בכל שנה  ,בשטחו של האחראי לפינוי פסולת.
א .2.האחראי לפינוי פסולת מאפשר בזאת לכל משווק בתחומו וכהגדרתו בחוק לבצע איסוף פסולת
ציוד וסוללות לרבות איסוף מוצרי חשמל מהבתים במעמד מסירת חדשים  ,שלא רק במעמד
הקנייה/מסירה של מוצר חדש ככתוב בסעיף ( 30א) לחוק.
א .3.על אף האמור לעיל ,האחראי לפינוי פסולת אינו מתיר לאף משווק  ,באם אין ברשותו רשיון או
היתר מתאים ,לבצע אי אלו פעולות המנויות בתוספת השניה לחוק לכל פסולת ציוד וסוללות.

ב.

מחזיקים בפסולת מהמגזר שאינו בייתי – בהתאם לסעיף  34לחוק – אדם או בית עסק המחזיק
בפסולת ציוד וסוללות אשר מחמת טיבה ,איכותה או כמותה (לפי סעיף  )2אינה מהמגזר הבייתי
מחויב בהתקשרות עם גוף יישום מוכר באופן ישיר ופינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו בהסדר
ישיר מול גוף היישום המוכר.

 - 36ב .1.פסולת ציוד וסוללות ממחזיקים מהמגזר שאינו ביתי תהיה כל פסולת ציוד וסוללות אשר עונה
על אחד או יותר מהתנאים מטה:
ב.1.א .איכותה – רמת הגימור שלה מעיד כי ייעודה לשימוש עסקי ולא ביתי ו/או ציבורי .לדוגמא
מכונת קפה של בית קפה או מקרר מסעדות.
ב.1.ב .טיבה – טיב תוצרי המוצר או המטרה שלשמה נוצרה אינם נהוגים לשימוש בייתי .לדוגמא
מקרן קולנוע או שרת מחשבים.
ב.1.ג .כמותה – הצטברות של  5מוצרים או יותר מאותו סוג במקבץ ,הנדרשים לפינוי ,גם אם
יכולים לשמש גם במגזר הביתי למשל מחשבים ,מסכים.
ב .2.האחראי לפינוי פסולת אינו מעורב בהליך זה ומתיר בזאת לגוף היישום המוכר לפעול בהסדר
מול "מחזיקים" ללא מעורבותו ובלבד וידווח גוף היישום המוכר לאחראי לפינוי פסולת מיידע
לגבי הייקף הציוד שנאסף על ידי גוף היישום המוכר ,עד ל  15בינואר בכל שנה ,בשטחו של
האחראי לפינוי פסולת ממחזיקים מהמגזר העיסקי.
ב .3.על אף האמור לעיל ,האחראי לפינוי פסולת אינו מתיר לאף מחזיק בפסולת מהמגזר שאינו בייתי
 ,באם אין ברשותו רשיון או היתר מתאים ,לבצע אי אלו פעולות המנויות בתוספת השניה לחוק
לכל פסולת ציוד וסוללות.
ב .4.האחראי לפינוי פסולת לא יימנע מיחיד שאין עיסוקו בפסולת ,גם אם מקורה של הפסולת
במחזיקים מהמגזר שאינו ביתי,להגיע אל מרכז האיסוף או מוקדי האיסוף מטעם הרשות
להשליך פסולת ציוד וסוללות שהצטברו אצלו ובתנאי שהכמות המושלכת בכל פעם קטנה מ 300
ק"ג ו/או שלא התאפשר לו לקבל שירות מגוף יישום מוכר בהתאם לסעיף (34ב) לחוק.
ב .5.האחראי לפינוי פסולת יפרסם למחזיקים בתחומו כי נחתם הסכם לטיפול בפסולת ציוד חשמלי
אלקטרוני ובסוללות עם מאי במסגרת פרסומיו בנוגע לפינוי פסולת ציוד וסוללות וינחה כיצד על
מחזיקים בפסולת ציוד וסוללות לנהוג לשם פינויה כדין.
ג.

מרכז איסוף – בהתאם לסעיף (26ה) לחוק יפעיל האחראי לפינוי פסולת בשטחו מרכז איסוף למיון,
אצירה והפרדה של פסולת ציוד וסוללות מזרמי הפסולת האחרים בשטחו .מרכז האיסוף ישמש את
תושבי הרשות וכל יחיד שאין עיסוקו בפסולת להבאת פסולת ציוד וסוללות למרכז ולהעבירה
למיחזור  .בנוסף ישמש מרכז האיסוף את עובדי וקבלני האחראי לפינוי פסולת לריכוז פסולת ציוד
וסוללות ,מיונה והעברתה לטיפולו של גוף היישום המוכר או מי מטעמו.
ג .1.מרכז האיסוף ייקבע בשטח באחריות האחראי לפינוי פסולת ,בעל שעות פתיחה וסגירה
שיפורסמו לציבור ,נעול  ,מגודר ושמור ככל הניתן .מרכז האיסוף ישולט ויכוון  ,יאפשר חניה
נוחה ונגישות מירבית .אמצעי האצירה והאיסוף יוצבו במקומות מקורים על גבי משטחי בטון
או כל אמצעי אחר המונע חילחול .במרכז האיסוף יהיו בכל עת זמינים  4מיכלי אצירה או אמצעי
אצירה שיבחרו להפרדת פסולת ציוד וסוללות באופן הבא:
ג.1.א .פסולת סוללות מהמגזר הביתי -מיכלי אצירה אטומים בגודל המאפשר איסוף סוללות
ומצברים שמקורם במוצרי חשמל .אמצעי האצירה יספיקו לאצירת המוצרים לתקופה בת
חודש אחד לפחות בין פינוי לפינוי.
ג.1.ב .פסולת מנורות – חביות לאיסוף מנורות ומוצרי תאורה לפי הגדרתם בקטגוריה  2ו  3בהתאם
לתוספת הראשונה לחוק .אמצעי האצירה יספיקו לאצירת המוצרים לתקופה בת חודש אחד
לפחות בין פינוי לפינוי.

 - 37ג.1.ג .פסולת אלקטרונית – מיכל איסוף לפסולת אלקטרונית בגודל  1100ליטר לפחות המאפשר
אצירתם של פסולת ציוד מקטגוריה  5ו  . 6אמצעי האצירה יספיקו לאצירת המוצרים
לתקופה בת חודש אחד לפחות בין פינוי לפינוי.
ג.1.ד .פסולת ציוד גדול -מכולה או משטחי עץ וחבקים לאיסוף מוצרי קירור  ,חימום ומוצרים
הגדולים מ  50סנטימטר בהתאם לקטגוריה  1ו  4לחוק .אמצעי האצירה יספיקו לאצירת
המוצרים לתקופה בת חודש אחד לפחות בין פינוי לפינוי.
ג .2.במרכז האיסוף יוצבו מיכלי אצירה מסוג _________________ לשם אצירת הפסולת כאמור
אשר תפונה באמצעות ______________ אחת לכל ___________ או כאשר תכולת המיכל
תעלה על  90%מתכולתו בעת הזמנת פינוי על ידי נציג האחראי לפינוי פסולת.
ג .3.פינוי המיכלים  ,תיקונם ושמירתם ייעשה על ידי קבלן פינוי וביצוע אותו יקבע האחראי לפינוי
פסולת ופעילותו תמומן במלואה על ידי גוף היישום המוכר עימו התקשרה הרשות עד לתקרת
העלות המוסכמת בנספח ג' כאמור לעיל.
ג .4.האחראי לפינוי פסולת יוודא ויאכוף כי לא מבוצעת בפסולת הציוד והסוללות שבשטחו כל פעולה
המנויה בתוספת השניה לחוק ויקבע נהלים וחקיקת עזר ככל וידרש לוודא כי פעולות להלן אינן
נעשות במתקניו.
ג .5.האחראי לפינוי פסולת ימנה ממונה מרכז איסוף מטעמו אשר יהיה אחראי על הסדרת המרכז,
תחזוקתו ,תיאום פינויים  ,דיווח ואיסוף הרישומים הנידרשים לגוף היישום המוכר ועל פי חוק.
ממונה מרכז האיסוף יפעל למנוע פעולות העברה ושינוע פסולת לכל גורם אשר אינו קבלן ביצוע
מורשה מטעם הרשות או גוף היישום המוכר בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות עימם ונהלי
העבודה שיקבעו.
ג .6.תפעול והניהול השוטף של מרכז/י האיסוף יהיה באחריות מלאה של האחראי לפינוי פסולת.
האחראי לפינוי פסולת יפעיל וינהל את מרכזי האיסוף בהתאם לכל דין ונוהל (לרבות החוק)
ובכלל כך ימנה בעלי תפקידים נדרשים מטעמו כגון קצין בטיחות וממונה איכות סביבה וכל בעל
תפקיד אחר לפי דרישת הדין.
ג .7.מימון עלויות ההקמה ,הטיפול  ,המיון והניהול של מרכז האיסוף יושתו על גוף היישום המוכר
בשיעור לפי טון שנקבע בהסכם ההתקשרות עימו.
ד.

מוקדי איסוף  -בהתאם לסעיף (26ב)(()1א) לחוק יפעיל האחראי לפינוי פסולת ___ מוקדי איסוף
עירונים אליהם יוכל להביא יחיד שאין עיסוקו בפסולת ,כל פסולת מהמגזר הביתי ולהשליכה לשם
העברתה למיחזור מוכר.
ד .1.מוקד האיסוף יהיה מורכב ממיכלי אצירה מסוג _____________________ לשם אצירת
פסולת מסוג _______________________________ אשר תפונה באמצעות
______________ אחת לכל _______________ ו/או כאשר תכולת המיכל תעלה על 90%
מתכולתו כפי שיזמין נציג מטעם האחראי לפינוי פסולת או בפינוי עיתי כפי שיקבע.
ד .2.פינוי המיכלים  ,תיקונם ושמירתם תיעשה על ידי קבלן איתו התקשר האחראי לפינוי פסולת
ופעילותו תמומן במלואה על ידי גוף היישום המוכר עימו התקשרה הרשות בהתאם לסעיף (27א)
לחוק.
ד .3.האחראי לפינוי פסולת ימנה ממונה מוקדי איסוף מטעמו אשר יהיה אחראי על הסדרת המוקד,
תחזוקותו ,תיאום פינויים ,דיווח ואיסוף הרישומים הנידרשים לגוף היישום המוכר ועל פי חוק.

 - 38ממונה מוקדי האיסוף יפעל למנוע פעולות העברה ושינוע פסולת לכל גורם אשר אינו קבלן ביצוע
מורשה מטעם הרשות או גוף היישום המוכר בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות עימם.
ד .4.האחראי לפינוי פסולת יוודא כי לא מבוצעת בפסולת הציוד והסוללות שבשטחו כל פעולה המנויה
בתוספת השניה לחוק ויקבע נהלים וחוקי עזר ככל וידרש לוודא כי פעולות להלן אינן נעשות
במתקניו.
ד .5.תפעול והניהול השוטף של מוקדי האיסוף יהיה באחריות מלאה של האחראי לפינוי פסולת.
האחראי לפינוי פסולת יפעיל וינהל את מוקדי האיסוף בהתאם לכל דין ונוהל (לרבות החוק)
ובכלל כך ימנה בעלי תפקידים נדרשים מטעמו כגון קצין בטיחות וממונה איכות סביבה וכל בעל
תפקיד אחר לפי דרישת הדין.
ד .6.מימון עלויות ההקמה ,הטיפול  ,המיון והניהול של מוקדי האיסוף יושטו על גוף היישום המוכר
בשיעור לפי טון שנקבע בהסכם ההתקשרות עימו.
ה.

ימי איסוף – בהתאם לסעיף (26ב)(()1ב) יאפשר האחראי לפינוי פסולת ליחיד שאין עיסוקו בפסולת
להעביר מוצר חשמלי גדול למחזור מפתח בייתו (מדרכה)  .פינויים להלן יתאפשרו לפסולת ציוד
מקטגוריה  1ומקטגוריה  4בלבד בהתאם לתוספת הראשונה לחוק.
ה .1.ביצוע האיסופים יעשה בימים ובמועדים להלן בכל ה ________________ שבוע  /לחודש /
שנה יתאפשר ליחיד שאין עיסוקו בפסולת להעביר למדרכת הבתים פסולת ציוד כאמור.
ה .2.פינוי הציוד יעשה באמצעות קבלן ___________________ באמצעות ________________
ובכפוף להתקשרות אשר נעשתה עימו על פי כל דין.
ה .3.פסולת הציוד שתאסף תועבר אל מרכז האיסוף  /מרכז מיון ______  /מתקן טיפול ובלבד
ואושרה דרך הטיפול והמיון על ידי גוף היישום המוכר עימו התקשר האחראי לפינוי פסולת.
ה .4.האחראי לפינוי פסולת יקבע תקנות וחוקי עזר ככל וידרש אשר יאפשרו ביצוע האיסוף להלן,
הגברת האכיפה וצמצום הוונדליזם וגניבת פסותת ציוד לשם העברתה לסחר או מיחזור שאינו
מוכר.
ה .5.מימון עלויות ההקמה ,הטיפול  ,המיון והניהול של ימי האיסוף יושתו על גוף היישום המוכר
בשיעור לפי טון שנקבע בהסכם ההתקשרות עימו.

הסדרים אלו נקבעים בזאת על ידי כבוד ראש העיר  /המועצה  /הרשות המקומית ביום
____________ ומובאים לאישורה של מועצת היישוב  /העיר ביום _____________
חתימת יו"ר המועצה
___________________________________
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נספח י'
סעיפים מחייבים למכרז עם קבלן פינוי ומרכז מיון
קבלן הפינוי יהיה מחויב לאשר בחתימתו לגוף היישום המוכר עימו התקשר האחראי לפינוי פסולת
לכל התקשרות יזומה לפינוי פסולת ציוד וסוללות משטחו ,וכן לכל נוהל פינוי דיווח ותשלומים של גוף
היישום המוכר ו /או לאחראי לפינוי פסולת כפי שידרש מעת לעת.
מצורף בזאת קובץ נהלים למרכז מיון ו/או קבלן פינוי מורשה מטעם תאגיד מאי:
נהלי עבודה -מרכז מיוןPDF .
.1

כללי
.1.1

להלן במסמך זה יפורטו הדרישות והקריטריונים לפיהם אמור לפעול קבלן האיסוף
והפינוי של פסולת ציוד וסוללות כפי שיקבע לו האחראי לפינוי פסולת.
קבלן האיסוף ,הפינוי והמיון יבצע פעולות פינוי ,איסוף ,מיון והעברה למיחזור מוכר של
פרטי הציוד המפורטים בחוק ולהלן:

.2

.1.1.1

פסולת סוללות מהמגזר הבייתי.

.1.1.2

פסולת מוצרי אלקטרוניקה קטנים( .קט  2,3,6,5לתוספת הראשונה לחוק)

.1.1.3

פסולת מוצרי חשמל גדולים ( קט  1ו  4לתוספת הראשונה לחוק)

.1.2

קבלן האיסוף והפינוי של אחד או יותר מהזרמים יכונה להלן במסמך זה" :הקבלן" או
"קבלן האיסוף".

.1.3

הרשות המקומית תכלול הוראות בהתאם למפורט במסמך זה ,במכרז אותו היא תפרסם
לבחירת קבלן האיסוף של כל הזרמים הייעודיים כאמור בסעיף  1.1לעיל ,וכן בהסכם
ההתקשרות עם קבלן איסוף כאמור.

.1.4

יובהר כי ההוראות המופיעות בנספח זה אינן ממצות ואף יתכן כי ייערכו בנספח זה
שינויים ,ולפיכך ,בטרם פרסום המכרז על ידי הרשות המקומית לבחירת קבלן האיסוף,
נדרשת הרשות המקומית לקבל מגוף היישום המוכר הוראות מפורטות ביחס לנוסח
המכרז וכן להעביר את נוסח המכרז לאישור גוף היישום המוכר.

.1.5

אין בהוראות מסמך זה ,כדי לגרוע מהוראות ההסכם בין הרשות המקומית לבין גוף
היישום המוכר (להלן "ההסכם")אליו מצורף מסמך זה כנספח י.

.1.6

אין לפרש כל הוראה במסמך זה כהוראה הבאה ליצור התקשרות מכל סוג שהיא בין גוף
היישום המוכר לקבלן האיסוף.

.1.7

אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת ,המונחים מופיעים בנספח זה יפורשו בהתאם
להסכם.

השירותים
.2.1

השירותים אותם יידרש לבצע קבלן האיסוף ביחס לכל אחד מהזרמים הייעודיים ,הינם
כדלקמן (להלן" :השירותים"):
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.3

.2.1.1

רכישת והצבת מכלי האצירה המתאימים לאותו זרם ייעודי (להלן" :מכלי
אצירה ייעודיים") ,במקרה בו הוסכם בין הרשות המקומית לגוף היישום
המוכר כי נדרשת רכישה כאמור .מספר מכלי האצירה הייעודיים ,עיצובים
 ,מיתוגם  ,צבעיהם ולוחות הזמנים להצבתם ,יהיו בהתאם לתכנית פריסה
שתוסכם בין גוף היישום המוכר לרשות המקומית ,ואשר במקרה של מכרז,
תצורף כנספח למסמכי המכרז .תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים כמפורט
להלן.

.2.1.2

פינוי תכולת מכלי האצירה בתדירות ובאופן המתואר להלן.

.2.1.3

העברת תכולת מכלי האצירה למיחזור במיתקן טיפול מורשה מטעם גוף
היישום המוכר בלבד  ,בכפוף ובהתאם למפורט להלן.

הוראות שונות ביחס לשירותים
.3.1

תדירות פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים ("סבב פינוי") :ייקבע על ידי הרשות
המקומית ביחס לכל זרם ייעודי ,בכפוף לאישור גוף היישום המוכר (במקרה של מכרז
– אישור גוף היישום המוכר יינתן לפני פרסום המכרז).

.3.2

רכבי איסוף תכולת כל אחד מסוגי מכלי האצירה הייעודיים:

.3.3

.3.2.1

הקבלן ישתמש ברכבי איסוף שהם מרוקנים ונקיים כראוי משאריות של
פסולת אורגנית ,פסולת מעורבת מכל סוג שהוא ,פסולת בניין ,פסולת גזם או
כל פסולת אחרת שאינה פסולת ציוד וסוללות .

.3.2.2

הקבלן יפנה בסבב פינוי רק את תכולת מכלי האצירה הייעודים הספציפית
ולא יערבב סוגי פסולות אחרות.

.3.2.3

היה וקבלן האיסוף ישתמש ברכב בעל "מועך"" ,גראפר" ו/או מנוף ,יוודא
קבלן האיסוף כי קצב האיסוף יהיה בהתאם להוראות הרשות המקומית
שיינתנו לאחר תיאום עם גוף היישום המוכר.

יעד העברת תכולת כל סוג מכלי האצירה הייעודיים בכל סבב פינוי:
.3.3.1

.3.4

הקבלן יפנה את תכולת מכלי האצירה הייעודים ,שנאספה על ידו בכל סבב
פינוי ,למרכז מיון מורשה ו/או מתקן טיפול מורשה מטעם גוף היישום
המוכר ,כפי שתורה לו הרשות המקומית מעת לעת ובהתאם להנחיות אותם
ייתן גוף היישום המוכר לרשות המקומית.

שמירה על איכות פסולת הציוד והסוללות :הקבלן אינו רשאי לערבב את תכולת כל אחד
מסוגי כלי האצירה הייעודיים עם פסולת אחרת מכל סוג שהוא ,וזאת לאורך כל תהליך
הפינוי.
.3.4.1

מכלי האצירה הייעודיים:
רכישת מכלי אצירה יעודיים והצבתם תהיה אך ורק במקרה בו הוסכם בין
הרשות המקומית לגוף היישום המוכר כי נדרשת רכישה כאמור .בכל
מקרה ,הקבלן לא יזמין את מכלי האצירה הייעודיים לפני שקיבל את
אישור הרשות המקומית מראש ובכתב כי הפחים הייעודיים עומדים
בדרישות הרשות המקומית ,ובלבד שגוף היישום המוכר אישר מראש
ובכתב דרישות אלו .מובהר כי כלי האצירה לפסולת ציוד וסוללות יהיו
בהתאם למפרט המצורף כנספח א' לנספח זה .עוד מובהר כי מפרט כלי
האצירה לאיסוף פסולת ציוד וסוללות יכיל את העיקרים הבאים )1( :כלי
האצירה יהיה עשוי מחומר עמיד; ( )2כלי האצירה יהיה מקורה למניעת
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כניסת גורמים שאינם מורשים/מוסמכים לכך; ( )4המתקן ישולט
בכיתוב/מדבקה "מתקן לאיסוף פסולת ציוד וסוללות מסוג _______" וכן
בכל הנחיית שילוט אחרת אותה יקבעו גוף היישום המוכר והאחראי לפינוי
פסולת.
.3.4.2

הקבלן ישלט את מכלי האצירה הייעודיים בהתאם להנחיות ולמפרט
שיועבר אליו על ידי הרשות המקומית .ההנחיות והמפרט כאמור יוכנו
בהסכמה בין הרשות המקומית לגוף היישום המוכר.

.3.4.3

רכישת מכלי האצירה הייעודיים והצבתם ,ייעשו על ידי קבלן האיסוף
במקומות ובלוחות הזמנים כפי שתורה לו הרשות המקומית ,בהתאם
לתכנית שתוסכם בין הרשות המקומית לגוף היישום המוכר .במקרה של
מכרז ,תצורף התכנית כנספח למסמכי המכרז.

.3.5

תחזוקת מכלי האצירה הייעודיים :הקבלן יבצע את כל שירותי התחזוקה והתיקונים
הנדרשים לשם שמירה על מצב תקין של מכלי האצירה הייעודיים בכל עת ,וכן יבצע את
כל הפעולות הנדרשות לתפעול תקין של מכלי האצירה הייעודיים ,לרבות ,נעילתם לאחר
ריקונם ,החלפת מכסה שבור ,החלפת מכל אצירה ייעודי שבור ,וניקיון בסביבת מכלי
האצירה הייעודיים .הקבלן יבצע את הנדרש באופן יזום ובתוך פרק זמן סביר במקרה
של דרישת הרשות המקומית.

.3.6

דיווחים:
.3.6.1

.3.6.2

.3.7

.4

ביחס לכל זרם מפסולת האריזות מהזרמים הייעודיים יחולו ההוראות
הבאות:
.3.6.1.1

קבלן האיסוף יעביר לרשות המקומית ,לא יאוחר מ 15-ימים
מסיומו של כל סבב פינוי ("פינוי המדווח") ,דיווח על פסולת
האריזות שנאספה ופונתה על ידו באותו פינוי ואשר הועברה
למרכז מיון ו/או מיתקן טיפול מורשה מטעם גוף היישום
המוכר בליווי אסמכתא לביצוע ההפקדה כפי שמופק ממערכות
גוף היישום המוכר במרכזי המיון .הדיווח יימסר בפורמט
המצורף כנספח א' למסמך זה ,שהוא חתום על ידי קבלן
האיסוף .לדיווח כאמור יצורפו תעודות שקילה ממרכז המיון
ו/או מיתקן הטיפול אליו הועברה הפסולת.

.3.6.1.2

בכל מקרה בו ,בכפוף אישורו של גוף היישום המוכר מראש
ובכתב ,יבצע קבלן האיסוף פעולה אחרת בפסולת הציוד
והסוללות שנאספה על ידו ,כאמור בסעיף  4.2להלן ,יעביר
קבלן האיסוף אסמכתאות מפורטות לפעולות אלו ,ובכלל זאת
משקל פסולת הציוד והסוללות הממוינת לגביה התבצעו
פעולות אלו.

על קבלן האיסוף להיות ערוך לבצע באופן מיידי עם ביצוע האיסוף והפריקה
דיווח ישיר באמצעות מערכת מיחשוב ניידת למערכת מידע מבוססת
אינטרנט של גוף היישום המוכר.

פיקוח :הקבלן יתחייב לאפשר למפקחים מטעם הרשות המקומית ו/או גוף היישום
המוכר לפעול ולפקח על פעולותיו ועל דיווחיו ,כפי שתורה הרשות המקומית.

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודים:
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.4.2

.5

הבעלות בתכולת מכלי האצירה הייעודיים הינה בהתאם לזאת:
.4.1.1

מסלול ירוק – בבעלות גוף היישום המוכר עד להעברתה למיתקן טיפול
מורשה.

.4.1.2

מסלול כחול  -בבעלות האחראי לפינוי פסולת בכל עת.

הקבלן לא יבצע בתכולת כל אחד ממכלי האצירה הייעודיים את אחת או יותר מהפעולות
האסורות בהסכם זה וכן כל פעולה המנויה מטה ,אלא אם כן קיבל אישור מהאחראי
לפינוי פסולת ומגוף היישום המוכר מראש ובכתב
.4.2.1

מכירה;

.4.2.2

ייצוא לחו"ל;

.4.2.3

השבה;

.4.2.4

מיחזור;

.4.2.5

כל טיפול או פעולה אחרת.

תשלום עבור השירותים
.5.1

התשלום עבור השירותים ביחס לכל אחד מהזרמים הייעודיים ,תהיה כדלקמן:
.5.1.1

תשלום עבור פינוי טון פסולת אלקטרונית מהזרמים הייעודיים.

.5.2

במקרה של מכרז לבחירת קבלן האיסוף ,תדרוש הרשות המקומית מהמצעים להגיש את
הצעתם הכספית בפורמט כאמור לעיל לכל אחד מהזרמים הייעודיים בנפרד .הרשות
המקומית תציג במכרז מחירי מקסימום ,לכל אחד מהרכיבים כאמור לעיל ,בגובה כפי
שמוסכם בהסכם זה ומתעדכן מעת לעת על ידי גוף היישום המוכר .במקרה כזה יובהר
במכרז כי הצעה שתחרוג ממחירי המקסימום לא תיבחן כלל על ידי הרשות המקומית.

.5.3

חשבונית :בהתאם להסכם בין גוף היישום המוכר לבין הרשות המקומית תונפק
החשבונית של קבלן האיסוף באחד מהאופנים הבאים:
.5.3.1

קבלן פינוי אשר אינו נמנה ברשימת מרכזי המיון המורשים של גוף היישום
המוכר – יוציא חשבונית על שם הרשות המקומית :קבלן האיסוף יפרט
בחשבונית באופן מלא את השירותים בגינם הוא מחייב ,מספרי הפינוי
והאסמכתאות שקיבל ממרכז המיון ו/או מיתקן הטיפול ,יצרף את אישורי
ההפקדה ממערכת גוף היישום המוכר .הרשות המקומית תבדוק את הפירוט,
ולאחר אישורה תעבירו לגוף היישום המוכר בצירוף חשבון מטעם הרשות
המקומית לגוף היישום המוכר.

.5.3.2

מרכז מיון /מתקן טיפול מורשה על ידי גוף היישום המוכר – יוציא חשבונית
על שם גוף היישום המוכר :קבלן האיסוף יוציא פירוט של השירותים בגינם
הוא מתכוון להוציא חשבונית ,ויפרט באופן מלא את השירותים אותם סיפק
בהתאם לדוח אותו יפיק ממערכותיו של גוף היישום המוכר המותקנות
אצלו .בכפוף לבדיקת הפירוט ואישורו ,יוציא הקבלן חשבונית על שמו של
גוף היישום המוכר ויעבירה לגוף היישום המוכר עם העתק לרשות המקומית.
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ולערער על הפירוט בהתאם למנגנון הערעור הקבוע בהסכם.

.6

סנקציות על הפרות הקבלן
.6.1

בהסכם עם קבלן האיסוף יובהר כי על הפרות הקבלן של התחייבויותיו על פי נספח זה,
יחולו הקנסות הבאים:
.6.1.1

פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים ,בכל אזור הפינוי או בחלקו ,שלא ביום
שנקבע על ידי הרשות המקומית כאמור בסעיף  3.1לעיל ₪ 1500 :לכל סבב
פינוי.

.6.1.2

אי פינוי תכולת מכל אצירה ייעודי מנקודת איסוף ספציפית ₪ 125 :לכל
נקודת איסוף בכל סבב פינוי.

.6.1.3

שימוש ברכב שאינו עומד באחת או יותר הדרישות המפורטות בסעיף 3.2
לעיל וכן שימוש ברכב במצב תפעולי או תחזוקתי גרוע ,או רכב שממנו נופלים
לקרקע פריטים שנאספו ₪ 1250 :לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו
נעשה שימוש ברכב כאמור.

.6.1.4

אי פינוי תכולת מכלי האצירה הייעודיים למפעל מיחזור או מרכז מיון כפי
שקבע גוף היישום המוכר כאמור סעיף  3.3לעיל ₪ 3,750 :לכל פינוי כאמור.

.6.1.5

אם הקבלן יבצע אחת או יותר מהפעולות האסורות לעיל ₪ 6000 :לכל
פעולה אסורה ביחס לכל פינוי.

.6.1.6

אי קיום חובת הדיווח כאמור בסעיף  3.6לעיל ,או דיווח לא נכון₪ 10,000 :
לכל הפרה.

הקנסות הנ"ל יופחתו מסכום החשבונית הכולל שיוציא קבלן האיסוף ,והאחראי לפינוי
פסולת יעדכן את גוף היישום המוכר ולהיפך לפני כל הוצאת חשבונית ,בדבר ההפחתות
כאמור ויתאים את סכום החשבונית שיוציא על פי הפחתות אלו.
.6.2

.7

בהסכם עם קבלן האיסוף יובהר כי אין באמור בעניין ההפרות כנ"ל כדי לגרוע מכל סעד
אחר העומד לרשות המקומית על פי כל דין או על פי ההסכם ,וכי כל זכויות הרשות הן
במצטבר.

הפרות יסודיות על ידי הקבלן
.7.1

בהסכם עם קבלן האיסוף יובהר כי הפרה של כל אחת מהדרישות הקבועות בסעיפים
 ,3.7 ,3.6 ,3.5 ,3.4 ,3.3 ,3.2.3 ,3.2 ,3.1ו 4.2-לעיל תיחשב להפרה יסודית של ההסכם
בין הרשות לקבלן וזאת באופן מידי ,ואף ללא התרעה מצד הרשות ,ומבלי שתידרש
הרשות ליתן לקבלן ארכה לתיקון ההפרה.

.7.2

בנוסף יובהר כי כל הפרה של הקבלן שלא תוקנה בתוך  14ימים ממתן ההודעה על
ההפרה ,תחשב הפרה יסודית .כמו כן ,כל הפרה אשר הקבלן חזר עליה יותר משלוש
פעמים ,תיחשב להפרה יסודית ,אף אם תוקנו ההפרות ,כולן או חלקן ,על ידי הקבלן.
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.8

.7.3

בכל מקרה של הפרה יסודית הרשות תהיה רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן באופן
מידי ,ולחלט את הערבות הבנקאית.

.7.4

בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,על כל הפרה יסודית ,יוטל על הקבלן פיצוי כספי
מוסכם כפי שתקבע הרשות המקומית.

.7.5

בהסכם עם קבלן האיסוף אף יובהר כי אין בביטול ההסכם במקרה של הפרות כנ"ל ,כדי
לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות על פי כל דין או על פי ההסכם ,וכי כל זכויות הרשות
הן במצטבר.

קבלן האיסוף – קבלן עצמאי
.8.1

.9

בהסכם עם קבלן האיסוף הקבלן יצהיר ויתחייב:
.8.1.1

כי הינו עסק עצמאי הפועל על חשבונו ,אחריותו וסיכונו העצמיים בלבד.

.8.1.2

כי אין ולא היו בינו ובין מי מעובדיו או מי מטעמו ולבין הרשות ו/או גוף
היישום המוכר כל יחסי עובד מעביד ,כמשמעם על פי כל דין.

.8.1.3

הוא ייתן את שירותיו לרשות כקבלן עצמאי וכל האנשים שיועסקו על ידו או
מטעמו ,יועסקו על חשבונו ,ועליו בלבד תחול האחריות לגביהם בין בחוזים
ובין בנזיקין ובגין תביעותיהם הנובעות מיחסי עבודה.

.8.1.4

כי בגין כל עובדיו או מי מטעמו ,יהיה הקבלן אחראי עבור כל תשלום לביטוח
לאומי ובניכוי מס הכנסה ויישא בכל ההוצאות הללו וכן כי לרשות לא תהיה
כל אחריות לגביו או למי מעובדיו  ,בין אחריות חוזית ובין אחריות בנזיקין
או אחרת ,וכי הוא וכל מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל זכויות סוציאליות ו/או
לפיצויים מהרשות.

.8.1.5

כי כל עובד אצל הקבלן אשר יספק את השירותים ,מועסק על ידו בלבד ,כי
הוא אחראי לו כאמור אחריות שילוחית בהתאם לדין ,וכי הוא ידאג על
אחריותו ועל חשבונו לכל התשלומים ולהענקת כל הזכויות לפי הדין בגין
העסקת כל עובדיו כאמור ,לרבות משכורת על כל רכיביה ,ולרבות תשלומי
חובה ,מסים וכל היוצא באלה ,לרבות הפרשה לקופת פיצויים ,בהתאם
לשיעורים ולסכומים הקבועים בדין.

.8.1.6

כי כל פעולות הקבלן תהיינה על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו ,לרבות כל
ההוצאות מסוג כלשהו הכרוכות במתן השירות לרשות.

.8.1.7

כי הוא ישפה ויפצה את הרשות ,מיד עם דרישתה הראשונה ,בגין כל סכום
שבו נשאה הרשות או חויבה לשלם בשל תביעת עובד שפעל בתקופה
הרלבנטית מטעמו של הקבלן ושעילתה בקיום יחסי עובד-מעביד עם הרשות.
כמו כן יתחייב הקבלן לפצות ולשפות את הרשות בגין כל הפסד ,נזק או
הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) אשר הרשות נשאה בהם או
חויבה לשאת בהם בקשר לתביעת עובד כנ"ל ,ובלבד שהרשות תודיע לקבלן
תוך זמן סביר אודות תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל .אין בזכות של הרשות
לשיפוי או פיצוי עפ"י סעיף זה כדי לגרוע מזכויותיה לכל סעד ותרופה אחרים
על פי ההסכם עם הקבלן או על פי כל דין.

תקופת ההתקשרות
.9.1

תקופת ההתקשרות בין הקבלן לרשות תהיה לפרק זמן קצוב בהתאם לבחירת הרשות,
שיחל מיום חתימת ההסכם עם הקבלן (להלן" :תקופת ההתקשרות").

 - 45.9.2

הרשות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשני
פרקי זמן של שנה כל אחד ,ובסך הכול בשנתיים ,בלבד שתיתן הודעה לקבלן על כוונתה
להאריך את תקופת ההתקשרות בהודעה בכתב לקבלן של  30יום לפני סיום תקופת
ההתקשרות.
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נספח א' – מפרט טכני לכלי אצירה לפסולת ציוד וסוללות
התנאים להלן הינם תנאים מינמאלים נידרשים להצבת מיכלי אצירה על ידי האחראי לפינוי פסולת
תיאור דרישה

מיכל איסוף סוללות

מנורות ומסכים

מוצרי אלקטרוניקה

מוצרי חשמל גדולים

סוגי פסולת – תוספת
ראשונה לחוק

סוללות מהמגזר הבייתי,
אלקליות ומצברי עוברת
קטנים.

קטגוריות  2ו 3

קטגוריות  5ו 6

קטגוריות  1ו 4

צבע

לבן או חבית מתכת

שחור  /אפור

שחור  /אפור

משטחי עץ ,מתכת או מכולה

מקדם קרינה

 UV8ומעלה

 UV8ומעלה

 UV8ומעלה

לא רלוונטי

משקל/גודל הפח במצב ריק
("טרה")

עד  10ק"ג

עד  240ליטר
(חבית)

מיכל  1100ליטר או מיכלי
עץ ייעודים

משטחי עץ וחבקים עד
רמסה  12קוב

ללא גלגלים -

ללא גלגלים -

ללא גלגלים -

נעילת מכסה

כן

ככל ומתאפשר
 -יתרון

כן

ככל ומתאפשר  -יתרון

פתח מכסה עליון

 20 X 20ס"מ לפחות

קוטר  60ס"מ
לפחות

1.20 * 0.8מטר לפחות

משטחי עץ וחבקים עד
רמסה  12קוב .יכולת
מימאלית של  50ס"מ מוצר
לפחות

קוטר גלגלים

-

ללא גלגלים -

במרכזי איסוף חביות
נאטמות בלבד
כיסוי פתח

אטום למיים

אטום למיים

אטום למיים או במקום
מקורה

אפשרות להטבעת כיתוב על
מכסה עליון

בהטבעה או הדבקה

בהטבעה או
הדבקה

בהטבעה או הדבקה

אפשרות להטבעת כיתוב על
דופן קדמית

בהטבעה או הדבקה

בהטבעה או
הדבקה

בהטבעה או הדבקה

דוגמאות מומלצות למוקד
איסוף
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נספח י'  – 1הסכמי פינוי פסולת יבשה חתומים טרם
התקשרות זו
יצורף על ידי האחראי לפינוי פסולת העתק ההסכם מול קבלן איסוף הפסולת היבשה ככל ויש
התיחסות לפסולת גרוטאות ברזל ,מתכת או פסולת אלקטרונית מכל סוג .ככל ואין התיחסות אם
הסכם יצורף תצהיר חתום על ידי הגורם הממונה אצל האחראי לפינוי פסולת ,כי אין כל התקשרות
מסוג זה.

