ðספח עדכון להסכם מחזיק פסולת סוללות ליתיום
תקופת הכרה שðיה 2019
שðערך וðחתם ב______ ביום _______לחודש____ לשðת ________

בין:

מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוðיקה לישראל בע"מ
)ח.פ  (514860279גיבורי ישראל ð ,24תðיה
)להלן" :גוף היישום המוכר"(

מצד אחד;
לבין:

__________________________________
)להלן" :המחזיק"(
מצד שðי;

הואיל

וגוף היישום המוכר היðו חברה אשר הוקמה בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוðי
ובסוללות ,התשע"ב) 2012-להלן "החוק"(;

והואיל והחברה הוכרה על-ידי המðהל כגוף יישום מוכר על פי החוק;
והואיל וגוף היישום המוכר והמחזיק התקשרו בהסכם לשם קיום חובות המחזיק בהתאם לחוק )להלן:
"ההסכם"(;
והואיל וברשות המחזיק ,בין השאר ,פסולת סוללות ליתיום וסוללות ליתיום משומשות )להלן" :פסולת
סוללות ליתיום"( ,והוא מעבירם למיחזור אצל מפעיל מתקן טיפול מורשה ,במימון גוף היישום
המוכר.
והואיל והמחזיק מודע לקיומם של סיכוðים הטמוðים בפסולת סוללות ליתיום ולפיכך מצהיר ,כי ðקט בכל
האמצעים הðדרשים והסבירים על מðת למðוע התרחשות של סיכוðים אלה ולטפל בהם במקרה חירום
וכי הוא עומד בהוראות ובהðחיות המקצועיות שקבעו המשרד להגðת הסביבה ,רשות הכבאות והצלה
וכל גורם רלווðטי אחר ,לקליטה ואחסון של פסולת סוללות ליתיום ,המצורפות כðספח א' לðספח
שיðויים זה;
והואיל והמחזיק יתקשר עם מיתקן טיפול לסוללות ליתיום )להלן – "הקבלן המבצע" או "קבלן פיðוי סוללות
ליתיום"( בהתאם לסעיף  35לחוק ,שהיðו מיתקן טיפול מורשה על ידי מ.א.י במועד העברת הסוללות
לידיו.

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

והואיל ומ.א.י פועלת כגוף יישום מוכר מטעם המשרד להגðת הסביבה לשם מימון עלויות פיðוי ומיחזור של
פסולת סוללות ליתיום בלבד ,ומכח תפקידה זה מתחייבת בזאת לממן עלויות פיðוי של סוללות
ליתיום עבור המחזיק באמצעות גורם המורשה לביצוע מיחזור מוכר על פי כל דין בלבד.

לפיכך הוצהר ,הותðה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1
.2
.3
.4

הוראות ðספח זה באות להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע ממðו ,למעט במקום שðאמר במפורש
אחרת .המבוא לðספח זהð ,ספחיו וההצהרות הכלולות בו מהווים חלק בלתי ðפרד ממðו ובחזקת תðאיו.
המוðחים הðזכרים בðספח זה יפורשו בהתאם למשמעות הðתוðה להם בהסכם וככל שלא מפורשים בהסכם
בהתאם למשמעות הðתוðה להם בחוק.
בכל מקרה של סתירה ו/או דו משמעות תגברðה הוראות ðספח זה על הוראות ההסכם.
להסכם יתווספו ההוראות הבאות ו/או יחולו השיðויים הבאים לפי העðיין:
 .4.1גוף היישום המוכר אך ורק יממן למחזיק בהתאם לðספח זה ,את רכישת השירותים הבאים:
.4.1.1פיðוי מיכלי האיסוף המלאים על ידי קבלן פיðוי מורשה ,בשעות שירות סבירות ומקובלות.
בכל פיðוי יפוðו לכל הפחות שðי ) (2מכלי איסוף מלאים בלבד.
.4.1.2פיðוי מכלי האיסוף בתוך  5ימים עסקים במרכז הארץ ועד  10ימי עסקים בכל מקום אחר.
.4.1.3העברת פסולת סוללות ליתיום למיון ולמיחזור מוכר ,על פי חוק.
 .4.2מוסכם ,כי המחזיק ישא ישירות מול הקבלן המבצע ,בכל אחריות ועלות ðוספת ,מעבר לזו המפורטת
בסעיף .4.1

 .5מובהר כי גוף היישום המוכר יממן עלויות הפיðוי והמחזור של פסולת סוללות ליתיום באמצעות קבלן מבצע
שהיðו מתקן טיפול מורשה על פי כל דין ,המוכר על ידי גוף היישום המוכר במועד פיðוי הסוללות .מימון
עלויות הפיðוי כאמור ,ייעשה בכפוף לאישור המחזיק כי עמד בהðחיות המקצועיות לקליטה ואחסון פסולת
סוללות ליתיום וסוללות ליתיום משומשות ,שפרסם המשרד להגðת הסביבה בחודש פברואר ,2021
המצורפות לðספח זה וכן כל הוראת דין אחרת.
 .6מוסכם ומובהר בזה כי ערכת אצירת סוללות הליתיום תירכש ע"י המחזיק באופן ישיר מקבלן פיðוי סוללות.
 .7גוף היישום המוכר לא יממן עלויות הפיðוי והמיחזור של מיכל איסוף פסולת סוללות ליתיום ,במידה ואיחסון
או פיðוי של פסולת סוללות ליתיום איðו עומד בהðחיות המקצועיות לקליטה ואחסון של פסולת סוללות
ליתיום וסוללות ליתיום משומשות מחודש פברואר  2021או כאשר לא קוימו דרישות רשות הכבאות והצלה
או כל רשות מוסמכת אחרת כאשר מיכל האיסוף מכיל פסולת סוללות ליתיום שהתלקחהð ,פרצה  ,בוצעו
בה שיðויים מכל סוג שלא בהתאם להוראות היצרןð ,ארזה באופן לקוי או אוחסðה יחד עם פסולת אחרת או
במיכל בו קיימת רטיבות או ðוזל כלשהו או כאשר פיðוי סוללות הליתיום עלול להוות סיכון בטיחותי,
בריאותי או סביבתי.
 .8המחזיק לא יאחסן פסולת סוללות ליתיום המהווה פסולת מזיקה כגון :סוללה פגומה ,מðופחת,שבוצעו בה
שיðויים שלא בהתאם להוראות היצרן ,שרופה ,שבורה או שקיים חשש לפגם בה לאור מידע שקיים בידיו.
 .9המחזיק מתחייב לאסוף ולאחסן את פסולת סוללות הליתיום אך ורק בהתאם להðחיות המקצועיות לקליטה
ואחסון של פסולת סוללות ליתיום וסוללות ליתיום משומשות שפרסם המשרד להגðת הסביבה מחודש
פברואר  2021והוראות רשות הכבאות והצלה וכל רשות מוסמכת אחרת וכי כל ðזק שייגרם לגוף היישום
המוכר או לצדדים שלישיים במהלך האיסוף ,האצירה ,ההחסðה ,הפיðוי או ההובלה של פסולת סוללות
ליתיום ,היðו באחריות המחזיק בלבד .אין בðספח זה כי לגרוע מכל הוראה מחייבת הðוגעת לאופן אחסðת
פסולת סוללות ליתיום.
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

 .10המחזיק מתחייב שלא להעביר ,לסחור ,לברור ,לפרק או למיין את פסולת הסוללות ליתיום ,בעצמו או
באמצעות אחר ,לכל גורם שאיðו מאושר על פי כל דין ,אלא להעביר את כלל פסולת סוללות הליתיום
שברשותו ,כאמור בהסכם זה ,למחזור מוכר בלבד.
 .11מוסכם ומובהר כי פסולת מוצרים המכילים סוללות ליתיום בלתי ðיתðות להפרדה ,תאסף ותאוחסן כפסולת
אלקטרוðית וסוללות רגילה ותועבר לטיפול למתקן טיפול לפסולת מסוכðת ,בכפוף לאישור מðהל על פי
תקðות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכðים( ,התש"ðא 1990 -ובהתאם לתðאיו.
ולראייה באו הצדדים על החתום:
____________
המחזיק

_________________
גוף היישום המוכר

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

ðספח – הðחיות מקצועיות לקליטה ואחסון פסולת סוללות ליתיום וסוללות ליתיום משומשות שפרסם המשרד
להגðת הסביבה בחודש פברואר 2021

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

הסכם התקשרות לפיðוי פסולת סוללות ליתיום
שðערך וðחתם ב______ ביום _______לחודש____ לשðת ________

בין:

חברת אי .אם .אס .זיקוק מתכות עדיðות בע"מ
)להלן" :הקבלן"(
מצד אחד;

לבין:

__________________________________
)להלן" :המחזיק"(
מצד שðי;

לבין:

מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוðיקה לישראל בע"מ
)ח.פ  (514860279גיבורי ישראל ð ,24תðיה
)להלן" :גוף היישום המוכר או "מ.א.י"(

הואיל

מצד שלישי;

והמחזיק מעוðיין לפðות פסולת סוללות ליתיום באמצעות הקבלן ובמימון הגורם המממן;

הואיל והקבלן היðו מוביל מורשה על פי כל דין להובלת פסולת מסוכðת ופסולת סוללות ליתיום;
הואיל וגוף היישום המוכר הסכים לממן את עלויות הפיðוי והמיחזור של פסולת סוללות הליתיום ,בכפוף
לðספח עדכון להסכם מחזיק שðחתם ביום _________ ביðו לבין המחזיק ולהוראות החוק לטיפול
סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוðי וסוללות ,התשע"ב) 2012-להלן" :החוק"(;
לפיכך הוצהר ,הותðה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2
.3
.4

.5

המחזיק מצהיר ,כי הוא עומד בהוראות החוק ,הסכם ההתקשרות ביðו לבין גוף היישום המוכר וכן
הðחיות המקצועיות לקליטה ואחסון של פסולת סוללות ליתיום וסוללות ליתיום משומשות ,שפרסם
המשרד להגðת הסביבה בחודש פברואר  2021וכן בהוראות רשות הכבאות והצלה וכל רשות מוסמכת
אחרת
המחזיק מצהיר כי ðקט בכל האמצעים הðדרשים על מðת למðוע התרחשות של סיכוðים הðובעים מפסולת
סוללות ליתיום ולטפל בהם במקרה חירום.
הקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע ,הðיסיון ,המומחיות והאישורים הðדרשים לפיðוי והעברה למחזור מוכר
של פסולת סוללות ליתיום מהמחזיק.
הקבלן מצהיר כי יש בידו הביטוח הðדרש בהתאם לðספח א' – ביטוח וðספח ב' -אישור הביטוח ,על בסיס
הסכם מתקן טיפול שðחתם ביðו לבין גוף היישום המוכר ושעל בסיסו מממן גוף היישום המוכר את
העברה למיחזור מוכר של פסולת סוללות ליתיום עבור המחזיק
הקבלן מתחייב לפðות את פסולת סוללות הליתיום מהמחזיק ,בשעות שירות סבירות ומקובלות.
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

.6
.7
.8
.9

א .בכל פיðוי יפוðו לכל הפחות שðי ) (2מכלי איסוף מלאים בלבד.
ב .פיðוי מכלי האיסוף בתוך  5ימים עסקים במרכז הארץ ועד  10ימי עסקים בכל מקום אחר.
גוף היישום המוכר מתחייב לשאת בעלויות פיðוי פסולת סוללות הליתיום והעברתה למחזור מוכר.
מוסכם בין הצדדים ,כי גוף היישום המוכר לא יישא בעלויות בגין שירותים ðוספים שייðתðו למחזיק על
ידי הקבלן ,אשר ישולמו על ידי המחזיק ישירות לקבלן.
הזמðת הפיðוי וקבלת השירות תעשה באופן מלא ובלעדי על ידי הקבלן עבור המחזיק וכל פðיה בגין ביצוע
השירות תיעðה על ידי הקבלן המבצע בלבד.
לאחר ביצוע הפיðוי יעביר הקבלן את פרטי הפיðוי לרבות חשבוðית מס ,תעודות שקילה ואישור קליטה
במפעל המיחזור ,בליווי העתק הזמðת רכש ממ.א.י לידיעת המחזיק ואל מ.א.י לביצוע התשלום על ידי
מ.א.י .עלויות ðוספות ככל וישðן יחייב הקבלן את המחזיק באופן ישיר ,ולמ.א.י אין כל חלק בחיוב זה.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

____________
המחזיק

__________________
הקבלן

_________________
גוף היישום המוכר

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

