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 ______ ___ _____________ _____________________   בין: 

 )להלן: "המחזיק"(                
 

 תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ  –אקומיוניטי   לבין: 
 "(אקומיוניטי )להלן: "           

           
על ידי המשרד   באמצעות החתימה על הסכם זה המחזיק מתקשר בזאת בהסכם עם אקומיוניטי, אשר הוכרה  .1

החוק   פי  על  מוכר"  יישום  כ"גוף  הסביבה  חשמל להגנת  בציוד  סביבתי    בסוללות, ו ואלקטרוני    י לטיפול 
"   2012–התשע"ב  ברשותו החוק )להלן:  שתצטבר  והסוללות  האלקטרונית  הפסולת  פינוי  לצורך  )להלן:   "(, 

 לחוק.    34  -)ג( ו 20"(, והכל בהתאם להוראות סעיפים  הפסולת " 
התנ  .2 הכלליי הוראות  זה  אים  הסכם  של  ממנו, ם  נפרד  בלתי  חלק  להסכם  ב   פורטים מ   המהווים  א'  נספח 

   .   אקומיוניטי המחזיק, אשר מופיע באתר האינטרנט של  
, 'ב מצהיר כי קרא והבין את הוראות החוק הרלוונטיות והחובות הנובעות מהם, המפורטות בנספח    המחזיק  .3

זה  כ ו ,  אקומיוניטי   אשר מופיע באתר האינטרנט של  ביתית כהגדרת מונח  בגדר מחזיק פסולת שאינה  י הינו 
 בחוק. 

בר על ידה ו/או על ידי  מתחייבת כי הפסולת האלקטרונית שתפונה על פי הוראות הסכם זה  תוע אקומיוניטי   .4
 למחזור במפעל מחזור המורשה על פי כל דין בישראל.  מטעמה  קבלן הפינוי  

לאקומיוני  .5 שילם  לא  כי  בזאת  מצהיר  פי המחזיק  בעבור  תשלום  כל  הפינוי  לקבלן  ו/או  הפסולת  טי  נוי 
וכן כי הפסולת האלקטרונית שפונתה משטחו הועברה לבעלותה של אקומיונ האלקטרונית משטחו  יטי ללא  , 

 קבלת תמורה מאקומיוניטי מעבר למימון הפינוי על ידי אקומיוניטי. 
  לאקומיוניטי והמחזיק לא יידרש לשלם    יטי אקומיונ פסולת ייעשה באופן בלעדי ומוחלט על חשבונה של    פינוי  .6

בנוסף, ככל שלמחזיק יהיו עלויות איסוף    "(.הפינוי   מימון להלן: " לעיל ו ו/או כל מי מטעמה בגין פינוי כאמור ) 
  לאקומיוניטי תישא בעלויות אלו ובלבד שמדובר בעלויות סבירות ושהמחזיק יציג    אקומיוניטי בגין הפסולת  

ע  בגין  מתאימות  לא אסמכתאות  בכפוף  והכל  אלו,  חשבונית    אקומיוניטי ישור  לויות  וכנגד  ובכתב,  מראש 
 מים. י   45רבעונית אשר תשולם בתנאי שוטף +  

זה   מתחייב   המחזיק  .7 הסכם  תקופת  הכנה    שלא   במהלך  לערוך  ו/או  השבה  לבצע  ו/או  להטמין  ו/או  למחזר 
ו/או לבצע כל טיפול מכל מן וסוג    א יצ לי לשימוש חוזר ו/או לבצע שימוש חוזר ו/או למכור ו/או להעביר ו/או  

ברשות  תצטבר  ו/או  שהצטברה  בפסולת   מטעמו  מי  באמצעות  ו/או  בעצמו  באמצעות    שהוא,  אלא  המחזיק 
המפורטות בנספח    לחוק ולמסמך הנחיות המשרד להגנת הסביבה   34טי, והכל בכפוף להוראות סעיף  י אקומיונ 

 . אקומיוניטי אשר מופיע באתר האינטרנט של    ד' 
  עלההסכם המקורי"(.    תקופת : " להלן )   ההסכם   על   החתימה   ממועד שנה אחת החל    של זה הנו לתקופה    כם הס  .8

, מכל ההסכם   תקופת   תום   לפני   לסיומו   זה   הסכם   להביא   רשאי   יהיה   להסכם   מהצדדים   אחד  כל ,  האמור   אף 
 .ובכתב   מראש   ימים   60  שתינתן   בהודעה סיבה שהיא,  

אם   אלא "(,  הארכה   תקופת כל אחת )להלן: "   אחת   שנה של    נוספות   ת לתקופו   אוטומטי   באופן   יתחדש   זה   הסכם 
אחד  הודיע  ל   כן  מאשר  ה   צד הצדדים  יאוחר  לא  או   30אחר,  המקורי  ההסכם  תקופת  סיום  מועד  לפני  יום 

על תקופת ההארכה יחולו הוראות ההסכם המקורי בשינויים  .  ההסכם   בהארכת   רצונו   אי תקופת הארכה, על  
 מעת לעת. המחויבים וכפי שיתוקן  

צפוי   .9 יהיה  והוא  החוק  הפרת  מהווה  זה  בהסכם  כאמור  לאקומיוניטי  הפסולת  העברת  אי  כי  למחזיק  ידוע 
לקבוע בחוק.    זה  לקנסות בהתאם  הוראות הסכם  זכות העומדת לאקומיוניטי מכח  מבלי לגרוע מכל סעד או 

עקב כל הפרה    מיידי  פןבאו  סיומול  זה  הסכם  להביאכל אחד מהצדדים יהיה רשאי    מוסכם בזאת כי   .ו/או כל דין
 יום, ככל שהיא ניתנת לתיקון.   30יסודית להסכם זה שלא תוקנה על ידי המפר בתוך 

  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.וסעיף    כםלהס6  סעיףמוסכם כי הפרה יסודית להסכם זה תיחשב הפרה של   .10
 יום ממועד ההודעה של הצד השני על ההפרה.    30אשר לא תוקנה על ידי המפר בתוך לנספח א', 

 
 נחתם ביום _______________

 
___________________         ______                             _________________ 

 אקומיוניטי                                                                            המחזיק                  
   שם נציג אקומיוניטי, תפקיד:___________             שם נציג המחזיק, תפקיד:_____________
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 נספח א'

 תנאים כלליים 
 

 "ס להג זמני עד לאישורו ע"י המשרד  הסכם
 אשר  ולמונחים   למושגים .  המופיע באתר של אקומיוניטי   ' ג   לנספח בהסכם זה יהיו בהתאם    ההגדרות  .1

  המשמעות   תינתן   זה ,  בנספחיו   או   זה   בהסכם   מפורשות   הוגדרו   לא   ואשר ,  בהסכם   שימוש   יעשה   בהם 
 . ק ו בח   להם   הניתנת 

 הפינוי
 תדירות הפינוי תהא לפי קריאה ובכמות פריטים מינימלית כפי שתוסכם בין הצדדים. .2
3.  " )להלן:  אקומיוניטי  ידי  על  לפינוי   מורשה  קבלן  באמצעות  יתבצע  הפינוי הפינוי  בהתאם קבלן   ,)"

 לשיקול דעתה הבלעדי. 
  רשות מ    פסולת ש פינוי  נדר   עת בה   בכל   אקומיוניטי קשר עם נציגי    ייצור   המחזיק ,  הפינוי   תיאום   לשם  .4

, ותוך ציון  לפינויה   מועד   לתאם   מנת   על בין הצדדים, וזאת    שנקבעה ובהתאם לתדירות הפינוי    המחזיק 
 פרטי התקשרות העדכניים שלו ומספר מועדים אפשריים הנוחים לו לביצוע הפינוי .  

מ  .5 המשנה  וקבלני  עובדי  יצייתו  לבטיחות,  הקשור  בכל  כי  בזאת,  ומוסכם  אקומיוניטי,  עם  ט מובהר 
לעובדים   שיגרם  לנזק  לא תהיה אחריות  ולמחזיק  ,  הם ל   צה ומחו   המחזיק   בחצרי להוראות המחזיק, 
   אלא אם הפגיעה בעובד נגרמה בשל מעשה רשלני או במזיד של המחזיק. 

 ( לחוק, שהם7)א() 14עומדים בתנאים המפורטים בסעיף    המורשים   הקבלנים כי    ה מצהיר   אקומיוניטי  .6
להחזיק    ימשיכו   וכי   זה   הסכם   לפי הפינוי    עבודות לצורך ביצוע    על פי כל דין   רשים נות הנד ו הרישי   בעלי 

 תקופת מתן שירותי הפינוי על ידיהם.   בכל ברישיונות אלה  
 הפינוי  מימון 

ככל שהמחזיק יהיה מעוניין בפינוי של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במוצרים המתאימים   .7
תהיה רשאית    אקומיוניטי קוב,    1  -ק"ג או שנפחה נמוך מ   100  -מ   לה נמוך ק שסך משו גם לשימוש ביתי  

המחזיק    לחייב  ידי  ב את  על  שיקבעו  כפי  הפינוי  לפסולת    אקומיוניטי עלויות  חשבונית    זו ביחס  כנגד 
 ימים.    45בתנאי שוטף +    לאקומיוניטי רבעונית אשר תשולם  

 רישום
הל רישום מלא ומפורט של  נ היא ת   , בפועל   איסוף ה את    צע או מי מטעמה תב אקומיוניטי    בו   מקרה   בכל  .8

 ."( הרישומים )להלן: "   הפסולת  שפונתה מחצרי המחזיק וזאת לפי משקל, קבוצות סיווג וסוגים 
העתק    אקומיוניטי  .9 הפינוי(,  קבלן  באמצעות  או  )בעצמה  דרישתו  פי  על  למחזיק  להעביר  מתחייבת 

ידי קבלן הפי  על  יאוחר מ נ אסמכתאות על משקל הפסולת  שפונתה  זאת עד לא   30-וי במהלך הפינוי 
 יום ממועד ביצוע הפינוי. 

 וביטוח  אחריות 
 .צד להסכם יישא באחריות למעשיו לפי כל דין   ל כ  .10
לעיל, כל אחד מהצדדים מצהיר כי הוא מחזיק בביטוח צד ג' ובביטוח    10ר בסעיף  מבלי לגרוע מהאמו .11

 . ת מעבידיםוחב
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 'ב ספחנ
 2012-בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב הרלוונטיים החוק סעיפי פירוט

 –יישום מוכר  גוף )א( . 17

]...[ 

 ; 34 לסעיף  בהתאם עמו שהתקשר כאמור בפסולת מחזיק מכל  הביתי מהמגזר שאינה וסוללות ציוד  פסולת יפנה  (3)
 

 

20 . ]...[ 

,  הביתי  מהמגזר  שאינה  וסוללות  ציוד   בפסולת  מחזיק  כל  עם   התקשרות  בחוזה  יתקשר   מוכר  יישום  גוף )ג( 
; לגביהם  הכרה   לו   שניתנה   מסוגים  או   סיווג  מקבוצות  שהיא ,  שברשותו  והסוללות   הציוד  פסולת  פינוי   בעניין   אליו  שיפנה 

 .בה שנקבעו  לתנאים ובהתאם  בהכרה המנהל  שאישר לדוגמה  לחוזה  בהתאם תיעשה ההתקשרות
 

  מוכר   יישום  גוף  עם  התקשרות  בחוזה  יתקשר,  הביתי  מהמגזר  שאינה  וסוללות  ציוד  בפסולת  שמחזיק  מי )א( . 34
  הציוד   פסולת  את  אליו  ויעביר,  שברשותו  והסוללות   הציוד  פסולת  פינוי  לשם,  כאמור  פסולת  לגבי  הכרה   לו  שניתנה

  של   הפינוי  למימון  מעבר  אחרת  תמורה  בדרישת  או  בתשלום  כהוכר  תהיה  לא  כאמור  העברה;  שברשותו  והסוללות
 . הצדדים בין ההתקשרות  בחוזה שנקבע כפי הפסולת

  עת   בכל   או  המוכר  היישום  גוף   ידי  על   נאספה  שלא)א(,    קטן  בסעיף  כאמור  וסוללות  ציוד   פסולת   לגבי )ב( 
  כל   לפי  להוראות  בהתאם  פסולת  אותה  ילגב   המחזיק  יפעל,  בתוקפה  עומדת  אינה  המוכר  היישום  גוף  עם  שההתקשרות

 . דין
 

 

46 . ]...[ 

אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות    הפר )ב( 
 שקלים חדשים:   150,000בסכום של  –שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד   75,000פרק זה, בסכום של 

]...[ 

 שאליו   שפנה   הביתי  מהמגזר  שאינה   וסוללות  ציוד  בפסולת  מחזיק  או  משווק  עם  קשרותתה  בחוזה   התקשר  לא (4)
 ;20  סעיף לפי  להוראות בהתאם
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 הגדרות  -'  ג   נספח 

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

 מעת לעת;  קן , כפי שיתו 2012  –בסוללות, התשע"ב ו ואלקטרוני    י חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמל ה   -" החוק "   

  בלא,  בה   חוזר   שימוש   המאפשרות ,  ואלקטרוני   חשמלי   ציוד   פסולת   של   תיקון   או   ניקוי ,  בדיקה   פעולות   -"חוזר  לשימוש  הכנה " 
 ;נוספות  פעולות   בביצוע   צורך 

 ;לחוק  60 ף סעי   לפי  הסביבה  להגנת   במשרד   והסוללות   הציוד   תחום   על  כאחראי   שמונה   מי   -" המנהל " 

 להפקת  המשמש   לחומר   כאמור   וסוללות   ציוד   פסולת   של   עיבוד   תהליך   או   וסוללות   ציוד   מפסולת   אנרגיה   הפקת   -" השבה" 
 ;אנרגיה 

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

 ;  מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי  -"  מחזיק" 
 לשימוש  הכנה ,  חוזר   שימוש   למעט ,  גלם   לחומרי   או   לחומרים ,  למוצרים   וסוללות   ציוד   פסולת   של   וד עיב   תהליך    -"מיחזור" 

 ;והשבה   חוזר 
 
 ;דין  כל   פי   על   המורשה  מיחזור   במפעל   למיחזור   קבלה   –"  מוכר  מיחזור " 
 

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

מהתמרה ישירה של אנרגיה כימית, המורכב מתא סוללה ראשי קור של אנרגיה חשמלית הנוצרת  מ   -" וללה או מצבר ס " 
 אחד או יותר שאינו ניתן לטעינה, או מתא סוללה משני אחד או יותר הניתן לטעינה;

,  ביד   לנשיאה   תנים וני   אטומים   שהם,  סוללות  מארז   או   כפתור   סוללת ,  מצבר   או   סוללה   -"  ניידים מצבר   או  סוללה " 
 ;מנועי  לרכב מצבר   או   סוללה   או   תעשייתיים   מצבר   או   סוללה   ואינם 

 ;ומצברים   סוללות   ופסולת   ואלקטרוני   חשמלי  ציוד  פסולת   -" וסוללות פסולת ציוד  " 
 
 ;פרטיים  בית   במשקי   שמקורה  ואלקטרוני   חשמלי   ציוד   פסולת (  1: ) מאלה   אחת   כל   -"  הביתי  מהמגזר  וסוללות   ציוד   פסולת " 
 היא  1וכמותה   טיבה ,  הרכבה  מחמת   ואשר ,  ביתי   לשימוש   גם   המתאימים   במוצרים   שמקורה   ואלקטרוני   חשמלי   ציוד   פסולת (  2) 

  או  במוסדות ,  עסק   בבתי   מקורה   אם   גם,  פרטיים   בית   במשקי   שמקורה   ואלקטרוני   חשמלי   ציוד   לפסולת   דומים   מאפיינים   בעלת 
 ;ים נייד   ומצברים   סוללות   פסולת (  3; ) תעשייה   במפעלי 

 
  מהמגזר שאינה   וסוללות   ציוד   פסולת " 
 ;הביתי   מהמגזר   וסוללות   ציוד   פסולת  שאינה   וסוללות  ציוד  פסולת   -"  הביתי  

 
  חלק   שהוא   מתכלה   וחומר   ואלקטרוני   חשמלי   ציוד   של   רכיב   כל   וכן   ואלקטרוני   חשמלי   ציוד   -" ואלקטרוני  חשמלי  ציוד   פסולת " 

 או  סוללה   ולמעט ,  דין  לפי   להשליכם   נדרש   שהוא   או ,  להשליכם  מתכוון   בהם   חזיק שהמ  או   שהושלכו ,  ואלקטרוני   חשמלי   מציוד 
  ;כאמור  מציוד   חלק   שהם   מצבר 

 
 ו/או בטיחותי; י בריאות  סיכון   ליצור  עלול   בה  שטיפול   וסוללות  ציוד  פסולת  -"  מזיקה   וסוללות   ציוד   פסולת " 
 
  נדרש  שהוא   או ,  להשליכם   מתכוון   בהם   שהמחזיק   או   שהושלכו   מצברים   או   סוללות  -" ומצברים  סוללות   פסולת " 

 ;דין   לפי   להשליכם 
   

מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי, וכן ציוד    -" ציוד חשמלי ואלקטרוני " 
על   עולה  מיועדים לשימוש במתח חשמלי שאינו  ובלבד שהם  או שדה כאמור,  זרם  של  או למדידה  להולכה  וולט   1,000לייצור, 

או   חילופין  להתקנה    1,500בזרם  ומיועד  ציוד המתוכנן  ישר, למעט  ושיכול  וולט בזרם  עליו,  חל  לא  כחלק מציוד אחר שהחוק 
האחר.   מהציוד  כחלק  רק  המתוכנן  תפקידו  את   כציוד,  בחוק  הראשונה   בתוספת   המנוי   מכשיר   או   ציוד   יראו   זה   לעניין למלא 

  ;ואלקטרוני  חשמלי 
  

 ;בראשונה  יועדו   שלשמה   למטרה   ובסוללות   בציוד   נוסף   שימוש    -" חוזר שימוש " 
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 –נספח ד' 
 חשמלי ואלקטרוני סוללות ומצברים ציוד  מסמך הנחיות המשרד להגנת הסביבה לאיסור מכירת פסולת

-waste/documents/guidelines-nv/waste/electronichttp://www.sviva.gov.il/subjectse
waste.pdf-electronic-of-sale-prohibition 
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