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  2019תקופת הכרה שניה   –למשווק  הסכם
  

  לשנת____  ____________לחודש  ____________ ביום  ____________שנערך ונחתם ב 

  

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

  4250422נתניה,   8182, ת.ד.  24) רחוב גיבורי ישראל  514860279(ח.פ 

  ")גוף היישום המוכר (להלן: "

  

  ; מצד אחד

                לבין:

  ")המשווק(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    

  יישוםלהתקשר עם גוף    המשווק(כהגדרתם להלן) ובכלל זה על    משווקפי החוק מוטלת חובה על כל  -ועל  והואיל 

בשל אי עמידה    משווק, ובחוק נקבעו סנקציות על  ובסוללות   והאלקטרוני  החשמלי  בציודומוכר לשם טיפול  

 בחובות הקבועות בו;

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

  המקדמי להסכם זה; 

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

  

  :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

  והגדרות מבוא,  .1
  דם:לצ המפורטת   המשמעותבהסכם זה, על נספחיו, יהיו למונחים הבאים 

  . 2012-"בתשע,  ובסוללות  ואלקטרוני חשמלי בציוד סביבתי לטיפול חוק  "החוק" 

  

מי שמוכר ציוד וסוללות וכן מי שמספק ציוד וסוללות להפצה, לצריכה או    "משווק" 

  לשימוש בישראל, במסגרת עסק

  ; 14חברה שהמנהל הכיר בה לפי הוראות סעיף   "גוף יישום מוכר" 
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  שדה   או  חשמלי  זרם   באמצעות  לפעול  המיועד  מכשיר   או  ציוד,  מוצר  " ואלקטרוני  חשמלי ציוד

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

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

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

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

  מכשיר   או  ציוד  יראו  זה  לעניין;  כאמור  האחר  מהציוד  כחלק  רק  המתוכנן

  ; ואלקטרוני חשמלי כציוד, הראשונה בתוספת המנוי

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

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

  ; לטעינה  הניתן יותר או אחד משני  סוללה 

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

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

  מנועי;

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

    

  חשמלי  ציוד"פסולת  

  " ואלקטרוני 

  וחומר   ואלקטרוני  חשמלי  ציוד  של  רכיב  כל  וכן   ואלקטרוני  חשמלי  ציוד

  בהם  שהמחזיק  או שהושלכו,  ואלקטרוני  חשמלי  מציוד  חלק שהוא  מתכלה

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

  ;כאמור מציוד חלק שהם מצבר

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

 מהמגזר  וסוללות  ציוד "פסולת  

  " הביתי 

  : מאלה אחת כל

  ; פרטיים בית במשקי שמקורה ואלקטרוני  חשמלי ציוד פסולת .1

  גם   המתאימים  במוצרים  שמקורה  ואלקטרוני  חשמלי  ציוד  פסולת .2

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

,  פרטיים  בית  במשקי  שמקורה  ואלקטרוני  חשמלי  ציוד  לפסולת   דומים

  ;תעשייה  במפעלי  או במוסדות, עסק בבתי מקורה אם גם

 ;ניידים ומצברים  סוללות פסולת .3

  

  שאינה   וסוללות  ציוד"פסולת  

  " הביתי מהמגזר

  ; הביתי מהמגזר וסוללות  ציוד פסולת  שאינה וסוללות  ציוד פסולת

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

  .דין לפי להשליכם  נדרש שהוא

  פסולת ציוד וסוללות שטיפול בה עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי   "פסולת ציוד וסוללות מזיקה"
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  לחוק  30החזרת פסולת ציוד וסוללות למשווק כאמור בסעיף    " החזרה " 

  לרבות מכירה מקוונת   " מכירה" 

בתוספת     "קבוצת סיווג " המנויות  והאלקטרוני  החשמלי  הציוד  מקבוצות  אחת  כל 

  לחוק הראשונה 

    

  התוספת הראשונה לחוק: 

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

  – מכשירי חימום או קירור   .1

ומכשירי  מקררים, מקפיאים, מכשירים להגשה או למכירה אוטומטית של מוצרים קרים, מזגנים  

  מיזוג, מכשירי אדים, קולטי לחות, משאבות חום, מיתקני הסקה. 

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

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

  – מנורות   .3

), לרבות מנורות המכילות  HIDמנורות קסנון (מנורות פלורוסנט (ישרות, קומפקטיות ואחרות),  

  .LEDגז נתרן בלחץ ומנורות מתכת האליד, מנורות המכילות גז נתרן בלחץ נמוך ומנורות 

  1ס"מ ושאינם כלולים בפרטים    50-מכשירי חשמלי גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ  .4

  –  3עד 

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

  כיריים חשמליות, מכשירי מיקרוגל; 

  מכונות כביסה, מייבשי כביסה ומדיחי כלים;   )2(

רשת   )3( מיתקני  שרתים,  גדולים,  מחשבים  כגון  גדולים,  מידע  וטכנולוגיות  תקשורת  ציוד 

  קבועים, מכונות דפוס גדולות, מכונות צילום;

  ורט; מכונות מזל גדולות; ציוד גדול לפנאי וספ   )4(

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

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

  סק, מהפכים;פ
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  מכשירים רפואיים גדולים;   )7(

  מכשירי בקרה וניטור גדולים;  )8(

א  )9( כגון  מכשירים  אוטומטיים,  ושירותים  מוצרים  לממכר  או  להגשה  גדולים  וטומטיים 

  כספומטים. 

  –  3עד  1ס"מ ושאינם כלולים בפרטים   50-מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ  .5

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

  מקום חשמלי, מיקרוגל;סכינים חשמליות, קו

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

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

  שעונים ושעוני יד;   )4(

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

  מצלמות, כגון מצלמות וידאו;  )6(

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

  כלי נגינה וציוד סאונד, כגון מגברים;  )8(

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

  צעצועים חשמליים או אלקטרוניים;  )10(

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

  כלי עבודה קטנים, כגון ציוד גינון, מקדחות, מסורים חשמליים, משאבות ומכסחות דשא;  )12(

  מכונות תפירה;   )13(

  מכשירים רפואיים קטנים, לרבות מכשירים וטרינריים;   )14(

  לטים;מכשירי בקרה וניטור קטנים, כגון גלאי עשן, בקרי חום, וסתי חום, גלאי תנועה, ש  )15(

  מכשירי מדידה קטנים, כגון משקלים;  )16(

  מכשירים אוטומטיים קטנים להגשה או לממכר מוצרים;  )17(

  וולטאיים אינטגרליים.-מכשירים קטנים עם פאנלים פוטו   )18(
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מחשבים אישיים,    -ס"מ   50- ) קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מITציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע (   .6

  טלפונים, טלפונים ניידים, מכשירי ניווט לווייני ונתבים.  מדפסות, מחשבונים,

 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מימנו  .1.1

הוגדרו  .1.2 לא  ואשר  זה,  בהסכם  שימוש  יעשה  בהם  אשר  ולמונחים    למושגים 

 מפורשות בהסכם זה, תינתן המשמעות הניתנת להם בחוק.

  מטרה .2

  המשווק (א) לחוק החלות על  32- (א) ו20מטרתו של הסכם זה הינה קיום הוראות החוק לרבות הוראות סעיפים  

  ועל גוף היישום המוכר. 

 

  המוכר היישום התחייבות גוף .3

גוף היישום המוכר מתחייב בזאת להעניק את השירותים ולמלא אחר כל החובות שהוטלו עליו בחוק או מכוחו,  

עמידה   לשם  זאת  כלל  וכל  עבור  וזאת  בחוק,  הקבועים  המחזור  בהסכם    המשווקיםביעדי  עמו  שהתקשרו 

  והסוללות שלו.   הציוד וכלל פסולת   המשווקשירותים, ובכלל זה עבור 

  

  המשווקהצהרות והתחייבויות  .4

 

 מצהיר ומתחייב בזאת כלפי גוף היישום המוכר כדלהלן:   המשווק

כהגדרתו    ומצברים  סוללותאו  /ו  ואלקטרוני  חשמלי  ציוד  משווקכי, נכון למועד חתימת הסכם זה, הוא   .4.1

 . בחוק

זה:   .4.2 בסעיף  (להלן  כלשהוא  מסחר  בסימן  השימוש  להרשאת  רישיון  יקבל  המוכר  היישום  וגוף  היה  כי 

בסימן    והמצברים   הסוללות  אתאו  /ו  והאלקטרוני  החשמלי  הציודיחליט לסמן את    והמשווק״הרישיון״),  

 בעניין. גוף היישום המוכר בהתאם לתנאי הרישיון והנחיות  המשווקמסחר זה, ינהג 

ללקוחותיו למסור לו או למי מטעמו במעמד המכירה או האספקה של המוצרים הנרכשים אצל    כי יאפשר .4.3

המשווק פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מסוג, משקל וכמות דומה למוצרים כאמור הנרכשים על ידם  

לרבות במעמד מסירת המוצרים הנרכשים בבתי הלקוחות הכל בהתאם להוראות החוק, הנחיות המשרד  

  ביבה והנחיות גוף היישום המוכר. להגנת הס

  תמורה   דרישת  ללא  המוכרהיישום    לגוף  בשליטתו  או  שברשותו  והסוללות  הציוד  פסולת  את  יעביר  כי .4.4

אשר תשולם למשווק על ידי    זה  בחוזה  שנקבע  וכפי  בחוק   כאמור  הפסולת  של הפינוי  למימון  מעבר נוספת

 . גוף היישום המוכר
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רישום מלא ומפורט של    המשווק(א) לחוק, ינהל  33מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בהתאם לחובתו לפי סעיף   .4.5

המוכר על פי דרישתו, במתכונת ובמועדים שייקבעו  היישום לחוק ויעבירו לגוף  33המידע האמור בסעיף 

 ים לב, בין היתר, לדרישות המנהל כלפי גוף היישום המוכר.  על ידי גוף היישום המוכר, וזאת בש

וכפי   .4.6 דין  כל  ולפי  זה  להוראות הסכם  בהתאם  היישום המוכר  לגוף  יעביר  כל הדיווחים אשר המשווק 

  שיוסכם בין הצדדים מעת לעת, יועברו על גבי ממשק מערכות המידע בהתאם לדרישת גוף היישום המוכר.   

חד לחודש בתחילת כל רבעון עותק של הדיווח האמור לעיל בנוסח ובפורמט  בא-בנוסף, יעביר המשווק  

  להסכם זה.  2בנספח דכמפורט 

  אמיתות   את  לוודא   מנת   על   המשווק   מאת  נוספים  ומסמכים   הבהרות  לדרוש   זכאי  יהיה   המוכר  היישום   גוף

 . שיידרש  ככל  ומסמכים  מידע  סירתבמ  ויסייעישתף פעולה    המשווקו   בדיווחים  הכלולים  הנתונים  ונכונות

  להשלכת   המוקדים  פריסת  יופיעו ובו.א.י מ של לאתר  קישור יפרסם  מקוון באופןהמוכר מוצרים  משווק .4.7

 .אלקטרונית ופסולת  ציוד

  את מספר כלי האצירה   1'ד כנספחהמשווק יפרט בהסכם זה ברשימה, כפי שתעודכן מעת לעת, המצ"ב   .4.8

 מ.א.י רשאית לפרסם רשימה זו לציבור.   אשר הציב בתחומו ואת מיקומם.

 . לעין ונראים נגישים במקומותבהתאם לכל דין ו המשווק"י  ע  יוצבו האצירהכלי  .4.9

 

 תמורה  .5

  כמפורט   הפסולת   של   והפינוי , איסוף מקונים  האחסון  מימון   בגין   התמורה   לקבלת  זכאי   יהיה   המשווק  .5.1

וזאת בהתאם  4)(א(17בסעיף   לחוק  ל)  היישום המוכר בהתאם  לגוף  ד  1ד'  נספח  להגשת בקשה    2ו/או 

  עלויות   מימון  תשקף  להסכם  2ו/או ד  1'  ד  בנספחמובהר כי התמורה שתאושר ו/או מוצגת    .זה  להסכם

לעיל    בלבד  סבירות כאמור  דיווח  לכל  ובהתאמה  בקבלה  ומותנה  המשווקים  לכלל  שוויוני  בסיס  על 

  שווק בדרישות ההסכם וכל דין.   ובעמידת המ

  ציוד   לפסולת  אצירה  מיכלי  אספקת  לשם  מהמשווק  עלויות  החזר  לדרוש  זכאי  יהיה  המוכרהיישום    גוף .5.2

  . קריאה  לפי ופינויים  וסוללות

  מהמשווק   כאמור  שיפוי  או  תמורה  לקבלת  לו   העומדת  זכות   כל   ולנכות   לקזז   זכאי  יהיה  המוכרהיישום    גוף .5.3

שניתן על    תשלום.  כאמור  הקיזוז  ביצוע  טרם  יום  30  בת  התראה  למשווק  וניתנה  ובלבד,  לפרעון  העומד

המוכר למי מטעמו של המשווק, לרבות חברת הובלות, מוביל או גוף אחר, יראה כתשלום  היישום  ידי גוף  

 אשר ניתן למשווק בהתאם להסכם זה.  

 

  שיפוי .6

שהוצאו על ידי גוף היישום המוכר בשל התרחשות  המשווק ישיב לגוף היישום המוכר תשלומים ו/או הוצאות  

  יום מהוצאת דרישת התשלום הנידרשת ונסיבותיה כדלקמן:   30אחד מהאירועים הבאים ובתוך 
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בגין מימון עלויות פינוי של מוצר חשמלי מבית לקוח אשר נתברר לגביו שלא פונה או שלא הגיע המוצר  .6.1

שנמסר על ידי הלקוח לגוף היישום המוכר , וזאת בין השאר גם על סמך בדיקה מדגמית אותה יערוך הוף  

 היישום המוכר עם מוסרי פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני והסוללות.  

גרם למיכל האצירה שהוצב אצל המשווק על ידי גוף היישום המוכר בעקבות מעשה או מחדל  בגין נזק שנ .6.2

רשלני ו/או בזדון של המשווק, יחויב המשווק בתשלום בסך עלות מיכל האצירה, אשר בכל מקרה לא  

יעלה על מחיר מיכל האצירה כפי הקבוע במחירון מיכלי אצירה אשר יפורסם על ידי גוף היישום המוכר,  

  זאת מבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לגוף היישום המוכרים. ו

לאמור   .6.3 בהתאם  המשווק  יחויב  אצירה  מיכל  לפינוי  שווא  קריאת  ד'בגין  לגרוע    1בנספח  מבלי  וזאת 

מסעדים אחרים העומדים לגוף היישום המוכר. "קריאת שווא" בסעיף זה משמעה: פנייה מאת המשווק  

פינ לביצוע  המוכר  היישום  כפי  לגוף  מלא  אצירה  מיכל  אינו  האצירה  מיכל  כאשר  אצירה  מיכל  של  וי 

המוגדר בהסכם זה. במקרה בו עיסוקו של המשווק במכירת מוצרי מזון, פנייה לפינוי לא תיחשב לקריאת  

יום לפני הפנייה   60  -שווא במקרה בו הפנייה האחרונה לפינוי נשלחה לגוף היישום המוכר לפני למעלה מ

  האמורה.  

 

  ותסודי .7

 

בין   .7.1 ולא לעשות כל שימוש  על סודיות מוחלטת  כלפי משנהו לשמור  בזאת  כל אחד מהצדדים מתחייב 

פי הסכם זה), ביחס  - בעצמו ובין באמצעות אחרים (למעט ככל אשר יידרש לשם קיום התחייבויותיו על

הליו ו/או  אליו נחשף ו/או ייחשף הוא ו/או מי ממנ(״מידע סודי״),  לכל מידע סודי מעצם טבעו או מהותו  

עובדיו ו/או מי מיועציו ו/או קבלן משנה ו/או מי מטעמו, במסגרת ובקשר עם השירותים, לרבות אך לא  

רק, מסמכים, נתונים כספיים, מקצועיים, טכניים ועסקיים, רשימת מוצרים ו/או ספקים ו/או כל מידע  

שלא בעקבות    ך לנחלת הכללסודי אחר. על אף האמור לעיל, מובהר כי מידע סודי אינו כולל מידע שהפ

 סעיף זה ימשיך להיות בתוקף גם לאחר סיום תקופת ההסכם.הפרת הוראות סעיף זה. 

המשווקים לא יעבירו לגוף היישום המוכר וגוף היישום המוכר לא יקבל ממשווקים, כל מידע שעניינו   .7.2

  דה וכל מידע רגיש אחר היקף מכירות, לקוחות, תכניות עסקיות, שיטות עבועלויות, רווחיות,  תמחור,  

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לחייב    הנוגעים לפעילות מי מהם או למתחרה של מי מהם.

 את המשווק להעביר מידע כלשהו לגוף היישום המוכר, למעט כפי שהוגדר במפורש בהסכם זה. 

עות בכל דין, לרבות חוק ניירות  מובהר כי חובת שמירת הסודיות הינה כפופה לחובות גילוי ודיווח הקבו .7.3

 ותקנותיו, כפי שעודכנה מעת לעת. 1968-ערך, התשכ"ח 

 

 תקופת ההסכם .8

: להלן( המוכר בתוקף  היישום  הסכם זה יעמוד בתוקפו החל מיום חתימתו וכל עוד תהייה ההכרה בגוף   .8.1

ההסכם האמור,  ״תקופת  אף  על  תקופת    המשווק״).  תום  לפני  לסיומו  זה  הסכם  להביא  רשאי  יהיה 
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ימים לפחות לפני מועד סיום ההסכם. בהודעה כאמור יצוין מועד      60ההסכם, בהודעה בכתב שתינתן  

  תום ההסכם. 

בהתאם להוראות הסכם    מי מהצדדים לעמוד בהתחייבויותיואין בסיום הסכם זה כדי לגרוע מחובתו של   .8.2

 ופת ההסכם. זה, שעילתם קמה במהלך תק

המשווק יהא רשאי לבטל הסכם זה באופן מיידי, ללא תשלום פיצוי כלשהו וללא מתן הודעה מראש, בכל   .8.3

 אחד מהמקרים המפורטים להלן: 

  במקרה של הפרה יסודית של גוף היישום המוכר את ההסכם.  8.3.1

וגשה כנגדו בקשה למינוי  במקרה והוגשה כנגד גוף היישום בקשה לפירוק ו/או מונה לו מפרק ו/או ה   8.3.2 

  יום;   60כונס נכסים זמני או קבוע והבקשה או המינוי לא הוסרו תוך 

 יום מהמועד שניתן;   60ניתן צו כינוס נכסים או פירוק כנגד גוף היישום המוכר והצו לא בוטל תוך    8.3.3

 

 הפרת ההסכם .9

, ימסור  ")המפר  הצדזה (להלן: "בכל מקרה בו מי מהצדדים הפר התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם   .9.1

") הודעה בכתב לצד המפר ובה יודיע הצד  הנפגע  הצד הצד להסכם אשר נפגע מההפרה כאמור (להלן: "

 ימים מיום קבלת הודעה על כך.  14הנפגע לצד המפר על ההפרה וידרוש מהצד המפר את תיקונה בתוך 

לעיל, גוף היישום המוכר יהיה רשאי להביא את הסכם זה לסיומו באופן    9.1-ו   8.1  על אף האמור בסעיפים .9.2

) ימים לתקן את  30, בה אפשר לו בתוך שלושים ( למשווקמידי, וזאת בכפוף לכך שנתן הודעה בכתב על כך  

, והכל  מקרה בו המשווק יפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה  בכלניתנת לתיקון,    ככל שהיא  ההפרה

  . פי כל דין או ההסכם בגין הפרה כאמור-זכאי גוף היישום המוכר על  מבלי לגרוע מכל סעד לו

ללא תשלום פיצוי כלשהו בגין עצם פעולת    באופן מידי  ,יהא רשאי להביא הסכם זה לידי סיום  המשווק .9.3

ום המוכר הפר התחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה וההפרה לא  במקרה שגוף הייש  ביטול ההסכם, 

או במקרה בו נשללה    המוכרהיישום  ) ממועד מתן ההודעה על כך לגוף  30תוקנה בתוך שלושים ימים (

המוכר היישום  גוף  של  הודעה    .ההכרה  המוכר  היישום  גוף  ימסור  כאמור  הכרה  שלילת  של  במקרה 

 מתאימה למשווק מיד עם היוודע לו על השלילה כאמור. 

 . זה הסכם   של" יסודית"הפרה כ  תחשב 3,4,5,6  סעיפים של הפרה כי  מובהר .9.4

  

 ביטוח . 10

ח צד ג ובביטוח  המשווק מצהיר כי הוא מחזיק בביטוח צד ג. גוף היישום המוכר מצהיר כי הוא מחזיק בביטו 

 חבות מעבידים.  

 

 שונות . 11

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות החוק, תגברנה הוראות החוק. בכל מקרה בו   .11.1

 יתברר כי הוראות הסכם זה מהוות הפרה של הדין החל, יפעלו הצדדים לשינוי ההסכם בהתאם.
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שבין מזמין לבין קבלן עצמאי, וכי בין גוף    מוסכם בזאת, כי היחסים המוסדרים בהסכם זה, הינם יחסים .11.2

מעביד,  -ו/או מי מעובדיהם ו/או אחרים מטעמם לא מתקיימים יחסי עובד  המשווק היישום המוכר לבין  

 יחסי הרשאה, סוכנות או שותפות לכל דבר ועניין. 

אם קיבל את   , אלאולהעברה או להסבה על יד   על פי הסכם זה אינן ניתנות  צדזכויותיו והתחייבויותיו של   .11.3

 בכתב ומראש, ובכפוף להוראות כל דין. הצד השני להסכםהסכמת 

כל הנחה, התנהגות, דחייה, מתן ארכה או הימנעות של צד להסכם מפעולה בעניין מימוש זכות מהזכויות   .11.4

כלשהיא  יתור מצידו ולא יהוו לו מניעה לתבוע קיום התחייבות  והמוקנות לו על פי הסכם זה לא ייחשבו כו 

 של אותו צד או צד אחר על פי ההסכם, לא באותו מקרה ולא במקרה אחר. 

לפני    גוף היישום המוכר  םשפרסהמשווקים  יהיה רשאי לאמץ את נספחי התיקונים להסכם עם    המשווק .11.5

למען הסר ספק,    בעתיד.  גוף היישום המוכרפרסם  י מועד חתימת הסכם זה, וכן את נספחי התיקונים ש

  אמץ את הוראות נספחי התיקונים כאמור, במלואם או באופן חלקי, לפי שיקול דעתו. המשווק רשאי ל

 על הסכם זה וכל הקשור בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. .11.6

למשנהו על פי או בקשר    כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח על ידי צד .11.7

או תשלח בפקסימיליה. הודעה שנמסרה ביד תחשב כמי  להסכם זה תשלח בדואר רשום או תימסר ביד  

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

שהגיעה לנמען ביום השיגור בפועל, בתנאי שהינו יום עסקים ושבידי המשגר ראיה בדבר המשלוח. הודעה  

 ימי עסקים לאחר יום משלוחה.  3ה לנמען תוך שנשלחה בדואר רשום תחשב כמי שהגיע

 

  
  
  
  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                     

  המשווק                 גוף היישום המוכר

  ע״י:                  ע״י:             
  

      

  

  נספח מקדמי 

  

  :הנובעות מהן, כדלקמןהמחזיק מצהיר כי קרא והבין את הוראות החוק הרלוונטיות והחובות 

  

 חובות/הוראות מהותיות .1
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  גוף יישום מוכר      ) (א  .17

 

לסעיף    )4(    בהתאם  עמו  מכל משווק שהתקשר  וסוללות,  ציוד  עלויות    32יפנה פסולת  ויממן 

אחסון, איסוף מקונים ופינוי פסולת ציוד וסוללות של משווקים הנובעות מחובות משווקים  

  ובלבד שעלויות אלה לא יעלו על עלויות סבירות בנסיבות העניין;לפי סימן ב' בפרק ה', 

  

גוף יישום מוכר יתקשר בחוזה התקשרות עם כל משווק שיפנה אליו בעניין פינוי פסולת    (א)  .20

לגביהם;  הכרה  לו  שניתנה  מסוגים  או  סיווג  מקבוצות  שהיא  שברשותו,  וסוללות  ציוד 

שא  לדוגמה  לחוזה  בהתאם  תיעשה  לתנאים  ההתקשרות  ובהתאם  בהכרה  המנהל  ישר 

  שנקבעו בה. 

שוויוניים,    (ב)   בתנאים  ייעשה  (א),  קטן  בסעיף  כאמור  ממשווק,  וסוללות  ציוד  פסולת  פינוי 

וסוללות   ציוד  וזמין כך שתימנע הצטברות פסולת  פינוי סדיר  ובאופן שיבטיחו  בתדירות 

  אצל המשווק. 

  

ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, יאפשר לקונה או למי  משווק המוכר ציוד חשמלי    (א)  .30

ואלקטרוני   חשמלי  ציוד  פסולת  במועד האספקה,  או  במועד המכירה  לו,  למסור  מטעמו 

שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר הנמכר,  

"ציו זה,  בסעיף  כך;  על  או תמורה אחרת  ידרוש ממנו תשלום  ואלקטרוני  ולא  ד חשמלי 

ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר,   –דומה"  

המסחר   בסימן  או  והאלקטרוני  החשמלי  הציוד  של  היבואן  או  היצרן  בשם  תלות  בלא 

  המופיע עליו. 

יי   (ב)   אצירה  מכל  שלו  מכירה  נקודת  בכל  יתקין  ניידים  ומצברים  סוללות  של  עודי  משווק 

לפסולת סוללות ומצברים ניידים, ויאפשר לכל יחיד שאין עיסוקו בפסולת, להשליך למכל  

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

משווק יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, את אפשרות    (ג)  

מגזר הביתי בלא תשלום או תמורה אחרת, כאמור  ההחזרה של פסולת ציוד וסוללות מה

שיהיה   כאמור,  והסוללות  הציוד  פסולת  של  ההחזרה  אזור  מיקום  את  (א),  קטן  בסעיף 

בתחומי עסקו של המשווק או בקרבתו, ואת המגבלות על החזרת פסולת ציוד וסוללות לפי  

כזים למתן  נקודות מכירה, מר  –הוראות חוק זה; בסעיף זה, "מקום עסקו" של משווק  

  שירות ואתרי אינטרנט של המשווק. 

או    (ד)   ביתי  לשימוש  גם  המתאים  ואלקטרוני  חשמלי  ציוד  מקוונת  במכירה  המוכר  משווק 

סוללות ומצברים ניידים, יקיים את חובותיו כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), באופן שבו 

הסוללות, או בדרך יעילה אחרת  סופקו הציוד או הסוללות לקונה, בעת מכירת הציוד או  

  לקיום החובות כאמור. 

על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), משווק רשאי שלא לקבל פסולת ציוד וסוללות    (ה)  

  מזיקה. 
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משווק יאחסן פסולת ציוד וסוללות הנמצאת ברשותו, עד למועד פינויה, בהתאם להוראות      .31

  לפי חוק זה ובהתאם להוראות אלה: 

פסולת ציוד וסוללות תאוחסן על משטח אטום ובנפרד מסוגי פסולת אחרים, כשהיא  )1(

  ;מופרדת לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ולפסולת סוללות ומצברים

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

  ;חומרים מהם

לרב )3( והסוללות,  הציוד  בפסולת  טיפול  יבוצע  בתוספת  לא  כאמור  טיפול  פעולות  ות 

 השנייה. 

  

לצורך פינוי פסולת הציוד והסוללות הנמצאת ברשותו או בשליטתו, יתקשר משווק בחוזה    (א)  .32

מהסוגים   וסוללות  ציוד  פסולת  לגבי  הכרה  לו  שניתנה  מוכר  יישום  גוף  עם  התקשרות 

  .שנמצאים ברשותו

והסוללות שברשותו או בשליטתו לגוף יישום מוכר שעמו  משווק יעביר את פסולת הציוד    (ב)  

התקשר; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון  

  .) וכפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים5(א)(17הפינוי של הפסולת כאמור בסעיף 

המוכר או בכל עת שההתקשרות    לגבי פסולת ציוד וסוללות שלא נאספה על ידי גוף היישום    (ג)  

עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה, יפנה המשווק את פסולת הציוד והסוללות  

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

  

  30משווק ינהל רישום מלא ומפורט של פסולת הציוד והסוללות שהתקבלה אצלו לפי סעיף    (א)  .33

לנספח    9( בהתאם למפורט בסעיף  , לפי משקל, קבוצות סיווג, וסוגים32ושפונתה לפי סעיף  

  .2ד

המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדי המשרד רשאי לעיין ברישום כאמור בסעיף    (ב)  

קטן (א) ולקבל העתק נכון ממנו, וכן לדרוש ממשווק להמציא לו כל מידע הנוגע לרישום  

  .כאמור; נדרש משווק להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה

 

  

  

  

  

 עונשין .2

 

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

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

  ;39או  33להוראות לפי סעיפים ) לא ניהל רישום מלא ומפורט בהתאם 3(
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) לא נתן למנהל או למי שהוא הסמיך לכך לעיין ברישום או לקבל העתק נכון ממנו, בניגוד  4(

  ;39או   33,  22, 6להוראות לפי סעיפים 

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

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

  :כפל הקנס האמור –ואם הוא תאגיד, דינו 

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

  

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

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

  .העונשין

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

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

  .חובתו

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

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

) פסקאות  לפי  (1עבירות   ,(5)  ,(6)  ,(9)  ,(10)  ,(11)  ,(12 )  ,(13) ו15),  סעיף  17(-)  של  (ב) 43) 

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

 

 עיצום כספי .3

 

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

בסכום    –שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד    19,800כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של  

  :שקלים חדשים 39,600של 

  (ג). 90מידע בהתאם להוראות לפי סעיף לא הציג במקום עסקו  )2(

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

בסכום    –שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד    75,000כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של  

  שקלים חדשים:  150,000של 

עם  4( התקשרות  בחוזה  התקשר  לא  שאינה  )  וסוללות  ציוד  בפסולת  מחזיק  או  משווק 

  ;20מהמגזר הביתי שפנה שאליו בהתאם להוראות לפי סעיף  

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

), רשאי המנהל להטיל עליו  8) עד (2(ג)(43הפר אדם הוראה מההוראות המפורטות בסעיף    (ג)  

  – שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד    298,470ם כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של  עיצו

  .שקלים חדשים 596,940בסכום של 

  

  

המשווק מצהיר כי הינו מכיר ויפעל בהתאם להנחיות לאיסור מכירת פסולת ציוד חשמלי, אלקטרוני סוללות  

  ומצברים כפי שפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה.  
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http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Electronic-Waste/Documents/Guidelines-

Prohibition-Sale-of-Electronic-waste.pdf 

 

 

  נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח, המשווק מצהיר כי הינו מכיר ויפעל בהתאם להנחיות  

 י המשרד להגנת הסביבה.  כפי שפורסם על יד

-Waste/Documents/removal-http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Electronic

Procedure.pdf-waste-electronic  

 

 

  

  

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

  

  

      

  המשווק    תאריך 
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  למשווק ומימון עלויות הפינויתפעול דיווח, נספח   –ד'  ינספח

   -PDFעלויות נוהל מימון. 

  לאחסון פסולת ציוד וסוללות למשווק איסוף מכלים   – 1נספח ד 

  

ואצירה של פסולת ציוד וסוללות מנקודות המכירה  המשווק יפעל בהתאם להוראות החוק בהסברה, איסוף   .1

 לציבור.  

כל פסולת ציוד וסוללות שנתקבלה אצלו מלקוחותיו בהתאם לחובותיו    גוף היישום המוכרהמשווק יעביר לידי   .2

בחוק כמשווק. העברת הפסולת תעשה על ידי המשווק ללא תשלום או דרישת תמורה לאחד ממרכזי המיון  

 .  גוף היישום המוכר. רשימת המרכזים מפורטת באתר  גוף היישום המוכרועלים מטעם  ו/או מרכזי האיסוף הפ

לגוף  על המשווק חל איסור למיין, להעביר לאחר, לפרק או לברור בין פסולת ציוד וסוללות שתועבר על ידו   .3

  .  מטעמה . או לכל גורם אחרהיישום המוכר

  

לחטט, לנבור, להפריד, ללכלכך או לעשות שימוש בפסולת הציוד והסוללות שהצטברה    המשווק ימנע מכל אדם .4

 במיכלי האצירה או בסביבתם. 

את קיומם    ציבורית  לפרסם באתר האינטרנט, בעיתונות ובכל מדיה    לגוף היישום המוכרהמשווק מתיר בזאת   .5

למיכלי האצירה בהתאם להסכם    ואת זכות השלכת פסולת ציוד וסוללותשל המשווק  של מכלי אצירה בשטחו  

דין.   כל  פי  ועל    זה 

 

המוכר הנוגעת למכלי האצירה ופינוי פסולת אלקטרונית    גוף היישוםלכל תלונה מצד  להשיב  המשווק מתחייב   .6

  ובמקרה בו התלונה נמצאה מוצדקת לפעול באופן מידי לתיקון הנדרש.   ימי עסקים,  2בעניין המשווק  בתוך  

ב שמקורן  תלונות  מוסמךלרבות  גורם  או  אזרח  הסביבה  לקוח,  להגנת  המשרד  לרבות    .   אחר 

 

לאחר דרישה ואישור גוף היישום  כי לא יקבל מכלי אחסון פסולת ציוד וסוללות, אלא  מכיר בעובדההמשווק  .7

פסולת ציוד   וקבלתלחוק לעניין אחסון    31מבלי לגרוע מחובת המשווק לעמוד בהוראות סעיף  וזאת  המוכר  

 .חותיומלקו תוסוללו

 

חובותיו של המשווק בכל עת ובכל מקום לאיסוף פסולת ציוד וסוללות על פי כל  מ כל האמור לעיל אינו גורע   .8

 דין.  
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  המשווק יפרט ברשימה את מספר כלי האצירה אשר הציב בתחומו ואת מיקומם, בהתאם לטבלה להלן: .9

  האצירה סוג ונפח מיכלי   . שם וכתובת פירוט מיקום מיכלי האצירה 

    

    

    

    

    

    

  

  

  חתימה: ________________ חותמת: ____________________    שם מלא: _______________
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  –2 'נספח ד

  -על  מוכר אשר מקורו בהחזרת מוצר ישן בעת אספקת מוצר חדש לבית הלקוחיישום ההעברת מוצרי חשמל לגוף ה  

  ודיווח  ידי המשווק

בהתאם להוראות החוק בהסברה, איסוף ואצירה של פסולת ציוד וסוללות אשר הוחזרה על ידי  המשווק יפעל   .1

 . ") מוצר חדשלהלן: " ציוד וסוללות לקוחותיו בעת מסירת

 

המשווק יעביר לידי גוף היישום המוכר כל פסולת ציוד וסוללות שנתקבלה אצלו מלקוחותיו בהתאם לחובותיו   .2

שה על ידי המשווק ללא תשלום או דרישת תמורה לאחד ממרכזי המיון ו/או  בחוק כמשווק. העברת הפסולת תע

מטעם   הפועלים  האיסוף  המוכר.מרכזי  היישום  באתר    גוף  מפורטת  המרכזים  המוכר רשימת  היישום  גוף 

 ומתעדכנת מעת לעת. 

 

ות שתועבר על  על המשווק או מי מטעמו חל איסור למיין, להעביר לאחר, לפרק או לברור בין פסולת ציוד וסולל .3

 המוכר או לכל גורם אחר.היישום ידו לגוף 

 

הנחיות לאיסור מכירת פסולת  " ל בהתאם לופעמתחייב למכיר והוא וכל גורם הפועל מטעמו  המשווק מצהיר כי   .4

  , וכפי שיעודכן מעת לעת, כפי שפורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה  "ציוד חשמלי, אלקטרוני סוללות ומצברים

  והל זה הינה באחריותו המוחלטת.  וכל חריגה מנ

  

-tionProhibi-Waste/Documents/Guidelines-http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Electronic

waste.pdf-Electronic-of-Sale  

  

נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי "ל בהתאם להנחיות  ו פעמתחייב למכיר והוא וכל גורם מטעמו  המשווק מצהיר כי   .5

וכל חריגה מנוהל זה הינה  , וכפי שיעודכן מעת לעת,אותם פרסם המשרד להגנת הסביבה "ואלקטרוני מבית לקוח 

 המוחלטת .   ובאחריות 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Electronic-Waste/Documents/removal-electronic-waste-

Procedure.pdf 

 

מוצר חשמלי או סוללה חדשים, יעדכן את הלקוח באפשרויות    ה או אספקה שלכי בכל מכיר מתחייבהמשווק   .6

  . ")המוצר הישןפסולת ציוד וסוללות (להלן: "הפינוי של המסירה או 

 

 : כדלקמןיפרט ובכלל זה   ,שירות ללקוח וטיפול בתלונות לקוחהנוגע ל המשווק יפרסם נוהל  .7

 .  או מגורם מוסמך אחר לרבות גוף היישום המוכר אופן קבלת התלונות מלקוחות .7.1

 תהליך התחקור וניתוח המקרה.  .7.2

 לטיפול בכשלים בביצוע הפינוי.  בנוגע  אופן קבלת ההחלטות  .7.3

 אופן הטיפול בהחלטות הנוגעות לפינוי המוצר הישן בעת או לאחר אספקת המוצר החדש.  .7.4
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  שוב ללקוח או לגורם הפונה.  דרך המענה ואופן המ .7.5

 

המוכר יאפשר לכל אזרח או לגורם ממשלתי אחר להעביר לידיו פניות הנוגעות לאי פינוי מוצר ישן,  גוף היישום   .8

ומענה    פניות המשווק  לטיפול  יועברו  לגוףיכאמור  והגוף  היישום  ינתן  המשווק  לנהלי  בהתאם    היישום   המוכר 

בתוך   היותר.  2המוכר  לכל  עסקים,  היישום  ימי  ו   גוף  מידע  להעביר  רשאי  לגורם  את  המוכר  המשווק  תשובת 

, למעט סיוע בהעברתן אל ומאת המשווק  המוכר אינו נושא בכל אחריות הנוגעת לתלונות אלו  גוף היישוםהמתלונן.  

 .  לגורם המתלונן

 

 ת השדות להלן:  הכולל לכל הפחות א  ,על המשווק חלה החובה לנהל רישום מפורט לגבי כל מוצר שפונה על ידו .9

 שם משווק *  .9.1

 ח.פ. משווק* .9.2

 )*dd/mm/yyyyמועד מסירה ( .9.3

 שם מוביל המוצר החדש*  .9.4

 מ.ר מוביל*  .9.5

 שם פרטי  –שם לקוח מוסר  הציוד  .9.6

 שם משפחה*  –שם לקוח מוסר  הציוד  .9.7

  ת"ז  –שם לקוח מוסר הציוד  .9.8

 כתובת:  רחוב, עיר, טלפון*  .9.9

 מוצר מפונה (מקרר/מוצר לבן/אחר)*  .9.10

 קבוצת סיווג  .9.11

 סוג  .9.12

 משקל .9.13

  מספר חשבונית / ת.משלוח*  .9.14

 

  כאמור הרישום    , הכולל את נתוניהמוכר אחת לחודש, עד לעשירי לחודש, דוח  גוף היישוםהמשווק יעביר לידי   . 10

פינויים"  :(להלן  לעיל  9בסעיף   החודש הקודםדו"ח  לגבי  לכל הפחות את הנתונים המסומנים  ,")  *, -ב    הכולל 

 לנספח זה  17בהתאם לפורמט המופיע בסעיף 

 

תה פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני  תושבים מהם פונטלפוני או מדוור להמוכר יהיה רשאי לערוך סקר  גוף היישום   . 11

  ולוודא כי נעשה פינוי על פי כל דין.  

 

היישום   . 12 מוסמךגוף  שאינו  גורם  לאף  זה  מידע  יעביר  לא  להגנת    ,המוכר  המשרד  מטעם  הממונה  לגורם  למעט 

  הסביבה.  

 

גוף היישום המוכר יהיה רשאי לפרסם את תוצאות סקרי הבדיקה מבלי לפרט את פרטי הגורמים מהם פונתה   . 13

 פסולת ציוד וסוללות. 
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יראו  ,  מטעם המשווק  מוביל או חברת הובלותידי  על    נספח זהב  למען הסר ספק, כל פעולה שבוצעה בהתאם לאמור . 14

  המשווק בלבד.  בה, לצורך הסכם זה, כאילו בוצעה על ידי

 

 : המשווק פינוי המוצרים על ידי . 15

בשלמותה וללא מיונה או  שנמסרה לו    וסוללות    פסולת ציוד  במסירתהמשווק או מי מטעמו יהיה מחויב   .15.1

ובשעות הפעילות  המוכר   גוף היישוםל נקודות הקליטה של הפרדתה, באופן בו נמסרה לו על ידי הלקוח, א

לעת  מעת  המוכר  הגוף  לפרסומי  בהתאם    . שיונחה 

  

 

למסירת פסולת  גורם  יוגדר    וב בגוף היישום המוכר    "פתיחת ספק" על המשווק או מי מטעמו לבצע הליך   .15.2

למיחזור,  והאלקטרוני  החשמלי  ל  הציוד  הרשאה  רישוי  פי  ותינתן    למסירת   ,בלבדמאושר  לרכב  מספר 

גוף היישום  למיחזור. המשווק יעדכן, טרם הגעת רכב הפינוי לראשונה, את    ואלקטרוני  ציוד חשמלי  פסולת

המורשים של גוף היישום  העברתו למרכזי המיון  לשינוע הציוד  אותם הוא מפעיל    הרכב   כלי  במספרי   המוכר

  . .וצילום ת.ז  שיון רכבי ר בצירוף  הספק  טופס פתיחת    גבי   . עדכון הרכב יעשה בהתחייבות המשווק עלהמוכר

לעדכון פרטיו    במועד הקליטה לא יוכנס אל מרכז המיון עד  גוף היישום המוכררכב אשר לא יופיע במערכת  

רכב חדש וכן בעת  שימוש בטרם  גוף היישום המוכר  באחריות המשווק לעדכן את    באופן מלא במערכת. 

 סיום פעילות הרכב עבור המשווק. 

 

גוף היישום  מיון קבוע למסירת הציוד בהתאם לשיקולי  למרכז    גוף היישום המוכר על ידי  ישוייך    כל רכב    .15.3

  בלבד.  המוכר

 

בנקודת הקליטה במרכז  והסוללות  יהיה לפרוק את הציוד בעצמו    הציוד   פסולת  את מביא  העל המוביל   .15.4

ידנית בהתאם להנחיות מרכז  בהתאם להנחיות מרכז המיון ולאחר ביצוע שקילה מפורטת או יחהמיון   

  דקות ממועד כניסתו.  30המיון במקום. המוביל לא ישהה במרכז המיון פרק זמן העולה על  

 

ם כאמור לעיל.  יטרם קבלת המימון, באופן מרוכז את דוח הפינוי לגוף היישום המוכרעל המשווק להעביר  .15.5

פסולת  יום ממועד מסירת   30ותה עד ויש לעש  המימון,  לשם קבלת  היא תנאי הכרחי   דוח הפינויים,מסירת  

ואלקטרוני  הציוד המאוחר.    החשמלי    לכל 

 

באמצעות  לשם קבלת התשלום בעבור מימון עלויות הפינוי למשווק, יש לוודא כי העברת הדיווח נעשית  

  (בקבצים) אחת לחודש.    גוף היישום המוכרדיווח מערכתי ישיר של המשווק או מי מטעמו למערכות 

 

 תמורה . 16

  באופן פרטני למשווק ולמרכז המיון לבצע תשלום ישיר לחברת ההובלות גוף היישום המוכר    בו אישר  מקום .16.1

למוביל י ו/או  בתעריף התשלום הקבוע  י,  ידי  לספק,  עשה הדבר  על  בלבד  המפורסם  היישום המוכר  גוף 

הקליטה, למחירון    בנקודות  לעת.  בהתאם  מעת  המתעדכן  המוכר  היישום    גוף 
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בלבד לכל פינוי  גוף היישום המוכר  תשלומים ישירים למשווקים או למי מטעמם  יעשו בהתאם לאישור   .16.2

בנפרד, בהתאם לנהלי מרכז המיון , על פי כל דין ובכפוף לניפוק חשבונית מס קבלה או חשבוניות עצמיות  

 בלבד. 

עבר למשווק כנגד דרישת תשלום מפורטת, דוח פינויים וחשבונית מס  התשלום למשווק, או מי מטעמו,  יו .16.3

  ישולם  לא  למשווק ישיר  תשלום יעשה  בו ומקום  יחיד  ציוד  פריט פינוי בעבור  כפול תשלום ינתן לאקבלה. 

בקרות וסקר    לערוך  סיים  המוכר  היישום  שגוףהמאוחר ובלבד    לכל   60. התשלום יעשה  בשוטף +בשנית

 ם שבוצעו ככל שיבחר לעשות כן.  לקוחות לפינויי

גוף  בכפוף לנוהל בקשת מימון של  אך ורק תהיה גוף היישום המוכר, שונה ממחירון  הבקשת מימון עלויות  .16.4

 ובהצגת תחשיב ואסמכתאות לגובה המימון הנדרש על ידי המשווק  היישום המוכר  

 

ממשווקים או מי מטעמם    סוללות  פסולת ציוד ו בכל עת לחסום או למנוע קליטת    ירשא  גוף היישום המוכר .16.5

ן זה. חובת  י מכל סיבה וענין עד לבירור העניין עם המשווק ומי מטעמו לעני  התנהלותםפגם ב   נמצא  אשר  

ידיהמימון   היישום המוכר  על  עם    גוף  למשווקים שהתקשרו  הינה  למשווק  הפינוי  היישום  לעלויות  גוף 

מבתי  נאספו    המוכר כי  היישום  וקיימת וודאות מלאה לגוף  מוצרים למיחזור  בהסכם זה לקליטת    המוכר

  המשווק במועד מסירת מוצר חדש בלבד. של לקוחות 

 

מוצר שיתקבל בגינו מימון עלויות פינוי ויתברר כי אין מקורו אצל לקוח של המשווק אשר נידרש לפינוי   .16.6

מחויב המשווק במלוא החזר מימון העלויות ששולמו  מוצר ישן, או שהמוצר הוחלף, הופרד או פורק, יהיה  

ל אחרת  הוכיח  אם  אלא  מטעמו,  למי  או  המוכר לו  היישום  אסמכתאות.     גוף    בליווי 

למען הסר ספק, מקום בו בוצע תשלום על ידי גוף היישום המוכר, ונתברר כי מקורו של הציוד כאמור אינו   

ה  אליו מסר  ו/או מבית לקוח  להוראות החוק  הגוף  בהתאם  בשיפוי  המשווק  יחוייב  דומה,  ציוד  משווק 

הובלות.   חברת  ו/או  מוביל  לרבות   מטעמו,  למי  או  למשווק  שניתנה  כפי  המימון  עלות  במלוא    המוכר 

 

עשה ישירות לחברות  יכי העברת המימון ת   ,בכתב בלבד  את גוף היישום המוכר, להנחות    רשאי  משווק ה .16.7

עומדות  ה   ,חובותיו של המשווקלגרוע מ  אין באמור בסעיף זהיובהר כי  .  ם המשווקמטעלמי  ההובלות או  

 זה. בהתאם להוראות החוק ולהסכם  , והכללחובת הפינוי, הדיווח והטיפולבכל הנוגע בעינן 

  

  

  

  

 

 פורמט הדיווח:   . 17

 :  ________  שנה/  _____ לרבעוןפסולת וסוללות  לציודעל ידי משווק  פורמט דיווח

  וק שוהמפרטי 

    משווק  – שם חברה

    ח.פ. 

    כתובת 
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     הפסולת נמסרהאליו  גורםה

    שם איש קשר 

    מורשה חתימה  םש

 
 :  שהועבר בתקופה זולהלן פירוט הציוד 

  משקל כולל בק"ג   פריטי הציוד החשמלי והאלקטרוני

    לתוספת לחוק  1סעיף  –מכשירי חימום או קירור 

    לתוספת לחוק  2סעיף  –מסכים/צגים 

    לתוספת לחוק  3סעיף  –מנורות 

    לתוספת לחוק   4סעיף  –מכשירים חשמליים גדולים 

    לתוספת לחוק  5סעיף  –מכשירי חשמל קטנים 

    לתוספת לחוק  6סעיף  –ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע קטן 

    סיכום סופי

  
  משקל כולל בק"ג   סוללות או המצברים שהיו מורכבים בציוד החשמלי והאלקטרוני

    סוללות או מצברים המכילים עופרת 

    קדמיום -סוללות או מצברים המכילים ניקל 

    סוללות או מצברים המכילים ליתיום

    סוללות או מצברים אחרים

    סיכום סופי

  

בלבד:   הועבר  הציוד  .1 הבאים  לגורמים 
____________________________  .________________________________   

 ______ ___של _  בהיקףאינם גוף היישום מהמוכר או מי מטעמו    אשרציוד וסוללות אשר הועברה לגורמים    פסולת  .2
(חובה לצרף   ___________________________  בתאריך____  ________________________  הועברה לידי  ק"ג

    אסמכתא). 

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

  
  
  

_______________ מלא:  ________    שם  חותמת:   תפקיד:   ________________ חתימה: 
 ____________________  
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  אדם וסוללות מכל  ציוד פסולתהסכמה לקבל  נספח

  

לאיסוף פסולת    מיכלי אצירה  ו/או בכל מקום אחר בהסכם זה ככל שגוף היישום המוכר יציב   האמור בחוקעל אף  
ציוד וסוללות בחצרי המשווק ויממן את כלל עלויות המיכלים ופינויים בהתאם למוסכם בין הצדדים ובהתאם לנוהל  

ק לאפשר לכל אדם, אף אם אינו נמנה על לקוחות  מימון עלויות פינוי על ידי גוף היישום המוכר, אזי מתחייב בזה המשוו
אחת מפאותיהם קטנה   אשר  2,3,5,6המשווק להניח במיכל האצירה כאמור פסולת ציוד וסוללות ללא הגבלה מסיווג  

  סנטימטר לפריט ובלבד שמקורה בפסולת מהמגזר הבייתי באופיה, סוגה וכמותה. 50  -מ 

  
גוף    גוף היישום המוכר יהיה רשאי להפסיק את הפעלתו של מוקד איסוף, ככל ולא פעל המשווק בהתאם להנחיות 

    לקבלת פסולת ציוד וסוללות כאמור.  סרבהיישום המוכר או 

  
    המשווק מתיר בזאת לגוף היישום המוכר לפרסם את מיקומם של מוקדים אלו בכל מדיה ופרסום אותם יבצע. 

  

בכל מדיה   וסימני המסחר שלו לשם פרסום מוקדי האיסוף המשווק מתיר לגוף היישום המוכר לעשות שימוש בסמליו
     אפשרית ובהודעה מראש למשווק.

  
 לאחר בחינת עלויות המשווק בהתאם לנוהל מימון עלויות, המשווק יהיה זכאי למימון עלויות בגובה :  

 ___________________  

  

 להלן רשימת המוקדים שיוקמו לשימוש הציבור אצל המשווק: 

  ועד התחלהמ  לפון ט  יש קשר א  תובתכ  ירע  מספר  המוקדשם 

              

              

              

              

              

  

  


