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 תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ  –אקומיוניטי  בין:
 51-490750-0מס' חברה 

 , אזור התעשייה קרית אריה, פתח תקווה7אימבר מרחוב  
 , בני ברק2266ת"ד  
 03-6704568טלפון/פקס:  

           ; מצד אחד    (              "החברה" או "אקומיוניטי)להלן: "                      
 
 

 _____________________  לבין:
 __________________ מס' חברה

 מרחוב _________________________ 
 דוא"ל________________;

   "(מקבל השירותים)להלן: " 
 ;מצד שני 

 
  

 
 הינה חברה אשר הוקמה בהתאם לחוק )כהגדרתו להלן(; ואקומיוניטי הואיל

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

פי החוק מוטלת חובה על כל יצרן ויבואן )כהגדרתם להלן( להתקשר עם גוף -ועל והואיל
או נקבעו סנקציות על יצרן  , ובחוקציוד וסוללות יישום מוכר לשם טיפול בפסולת

 בשל אי עמידה בחובות הקבועות בו; יבואן

 פי חוק;-ידי המנהל כנדרש על-והסכם זה אושר על והואיל

את הוראות החוק הרלוונטיות והחובות ומקבל השירותים מצהיר כי קרא והבין  והואיל
 להסכם זה; א'בנספח הנובעות מהן, כמפורט 

 
ם המשפטית ביניהם, הכל וברצון הצדדים להגדיר ולקבוע את מערכת היחסי והואיל

 כמפורט בהסכם זה להלן.

 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 הגדרותו מבוא .1

 .מימנו נפרד בלתי חלק מהווים ונספחיו זה להסכם המבוא .1.1

 למושגיםהמצורף להסכם זה.  לנספח ב'ההגדרות בהסכם זה יהיו בהתאם  .1.2
 לא הוגדרו מפורשות בהסכם זה , ואשרבהסכם שימוש יעשה בהם אשר ולמונחים

 .בחוק להם הניתנת המשמעות תינתן זה או בנספחיו,

 מטרה .2
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קיום חובות יצרנים ויבואנים באמצעות אקומיוניטי  הינה זה הסכם של מטרתו .2.1
)א( לחוק. עם חתימת הסכם זה מתחייבת אקומיוניטי 8ובהתאם להוראות סעיף 

)א( לחוק, כלפי מקבל 17דר בסעיף לקיים את כל חובותיו של גוף יישום מוכר כמוג
 השירותים.

 אקומיוניטי  תיוהתחייבוהצהרות ו .3

בצע את כל הפעולות לשם קיום חובות היצרנים ל בזאת תמתחייב אקומיוניטי .3.1
 עמידה ל ידי גוף יישום מוכר, ובכלל זאתוהיבואנים הקבועות בחוק שיתבצעו ע

 כלל עבור, חוקל 4-ו 3 סעיפיםב הקבועים הציוד והסוללות פסולת מחזור ביעדי
 .זה בהסכם העמ שהתקשרו השירותים מקבלי

, לפחות בשנה פעמיים, דווחתאקומיוניטי , לחוק( ב)18 סעיף פי על הלחובת בהתאם .3.2
 הפעולות על, ההתקשר שעמו שירותים מקבל לכל, המנהל עליה שיורה במתכונת

ציוד  פסולת של המחזור שיעור על זה ובכלל ,חובותיהם קיום לשם השביצע
 סעיפים לפי המחזור יעדי מתוך, הדיווח תקופת במהלך השביצע סוגיה על, וסוללות

. בנוסף אקומיוניטי תדווח למקבל השירותים פעם ברבעון על שיעור לחוק 4-ו 3
 4-ו 3מתוך יעדי המחזור לפי סעיפים  ור של פסולת ציוד וסוללות לסוגיההמחז
 21תדווח למנהל דיווחים שנתיים וחצי שנתיים כמפורט בסעיף  . אקומיוניטילחוק

, ובכלל כך תעמוד וכפי שתתעדכן מעת לעת בנספח ג'המפורטת לחוק, ובמתכונת 
בכל חובות הדיווח הקשורות למקבל השירותים ובלבד שמקבל השירותים יעביר 

 גוףלהלן.  4.4את הדיווחים הנדרשים על ידו במועדים ובמתכונת כאמור בסעיף 
היישום המוכר יקיים מנגנוני בקרה אשר יבדקו את תוכן הדיווח ואת עצם משלוח 

 הדיווח בהתאם להוראות החוק וכנדרש ממנו בתנאי ההכרה.

פת יצרנים ויבואנים בהתאם לקבוע אקומיוניטי תכנס, אחת לשנה לפחות, אסי .3.3
יום  14לחוק. הודעה על אסיפה כאמור תשלח לכל מקבלי השירותים  23בסעיף 

לפחות לפני מועד האסיפה. מובהר בזאת, כי לכל מקבל שירותים יהיו זכויות 
ליצרנים כאמור תדווח אקומיוניטי אסיפה במסגרת הבאסיפה זו כאמור בחוק. 

יהם היא נדרשת לדווח על פי החוק, דוגמת עמידה ביעדי הנושאים עלעל וליבואנים 
המחזור, מתודולוגיית קביעת דמי הטיפול והעלויות אותם הם מממנים, לרבות דמי 

מובהר, כי אסיפה כאמור תכונס בטרם  .ניהול, שכר וכל חלוקה שהיא, ככל שישנה
 קביעת דמי הטיפול לשנה הבאה.

 השירותים מקבל והתחייבויות הצהרות .4

 :אקומיוניטי כדלהלן כלפי בזאת ומתחייב מצהיר השירותים מקבל

מועד חתימת הסכם יום מ 30תוך ויעבירו לאקומיוניטי  דיווח ראשוניימלא הוא  .4.1
יפרט מקבל השירותים את סוג ומשקל המוצרים אותם הוא דיווח הראשוני זה. ב
מתחילת השנה הקלנדרית שקדמה למועד חתימת הסכם זה ועד למועד  מכר

 ביחס השירותים מקבל של מצג או התחייבות כל להוות כדי בכך איןחתימתו. 
 סוללותאו /ו חשמלי ציודשל  ו/או מכירה ייבואאו /ו ייצור של להיקףאו /ו לסוג

  .זה הסכם חתימת מועד לאחר ומצברים

 להלן) כלשהו מסחר בסימן השימוש להרשאת רישיון קבלתואקומיוניטי  היה כי .4.2
 לסמן לפי שיקול דעתו הבלעדי יחליט השירותים ומקבל"(, הרישיון: "זה בסעיף

 הרישיון לתנאי בהתאם השירותים מקבל ינהג, זה מסחר בסימן מוצריו את
 עלותאו /ו חבות כל הטלת משום בכך יהיה שלא ובלבד בעניין החברה והנחיות

במקרה שיתקבל רישיון, תנאי הרישיון וההנחיות כאמור  .השירותים מקבל מצד
ידי אקומיוניטי באתר האינטרנט שלה או יועברו לידיעת מקבל -יפורסמו על

 פי שיקול דעתה.-השירותים בכל דרך אחרת שתמצא אקומיוניטי לנכון על
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 הוצגה בפני מתודולוגיית חישוב דמי הטיפול. .4.3

לחוק,  5כאמור בסעיף  הנדרשים נתוניםוה הפרטים כל את אקומיוניטיל יעביר כי .4.4
 תנדרש שבו המועד טרם ימים 30 -מ יאוחר לא שנתי החצי ח"דואת ה ובכלל זה

 יעביר וכן, שנתי החצי ח"הדו את למנהל להעבירעל פי החוק אקומיוניטי 
 יאוחר לא וזאת, השנתי ח"בדו הנדרשים והנתונים הפרטים כל לאקומיוניטי את

 את למנהל להעביר על פי החוק אקומיוניטי תנדרש שבו המועד טרם ימים 60 -מ
כאמור, הן החצי של מקבלי השירותים לאקומיוניטי ים הדיווח. השנתי ח"הדו

שתאושר על ידי המנהל, כפי  הדיווחלמתכונת  בהתאםיוגשו  שנתי והן השנתי,
מובהר בזאת כי כל שינוי בשיטת . , ותועבר למקבל השירותיםשתתעדכן מעת לעת

 ידי אקומיוניטי בכפוף לאישור המנהל.-הדיווח יבוצע על

למען הסר ספק מובהר כי אקומיוניטי תהיה רשאית לקיים בקרות סבירות על  .4.5
הדיווחים כאמור, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי להטיל על אקומיוניטי אחריות 

לצורך כך תבצע אקומיוניטי,  ביחס לאמינות המידע המדווח על מקבל השירותים.
בין היתר, בדיקות סבירות בין הדיווחים שיוגשו על ידי כל יצרן ויבואן לבין 
דיווחי העבר של אותו יצרן או יבואן, על מנת לאתר פערים משמעותיים, וכן 

 בהתאם לכל מידע שיגיע לאקומיוניטי מכל מקור שהוא.

ינהל , לחוק א()6 סעיף לפי לחובתו בהתאם, 4.3 בסעיף לעיל מהאמור לגרוע מבלי .4.6
 לחוק( 1)א()5מקבל השירותים רישום מלא ומפורט של המידע האמור בסעיף 

)להלן:  כשהוא מותאם לספרי המלאי המנוהלים אצל מקבל השירותים
לדרישות  וזאת מבלי לגרוע מיתר חובותיו בהתאם לחוק ובשים לב"(. הרישומים"

מקבל השירותים מתחייב לשמור העתקים של  המנהל כלפי אקומיוניטי.
הרישומים ו/או המסמכים עליהם מבוססים הרישומים למשך כל תקופת הסכם 

 ידו. -עלפי דרישתו במועדים שייקבעו -זה, ולהעמידם לרשות המנהל על

יתקשר רק עם משווקים הקשורים עם גוף יישום מקבל השירותים מתחייב כי  .4.7
 )א( לחוק. 32סעיף אמור במוכר בהתאם ל

 לאקומיוניטי  תשלומים .5

 כללי .5.1

 כל למימון אחראי יהיה השירותים מקבל, לחוק( ב)8 סעיף להוראות בהתאם
 והיבואנים היצרנים חובות קיום לשם הנדרשות, אקומיוניטי של העלויות

 בחלקו, היתר בין, ובהתחשב, שוויוניים בתנאים ,החוק לפי עמה שהתקשרו
 היצרנים כלל בידי יובאו או שיוצרו המוצרים המשקל הכולל של מתוך)המשקלי( 
החברה, לפי קבוצות הסיווג לה שייכת  םע בהסכם תקשרוה אשר והיבואנים

או סוגי הטיפול בפסולת פסולת הציוד והסוללות, ובאפשרויות השימוש החוזר 
 . הציוד והסוללות הנוצרת מהמוצרים שיוצרו או ייבאו

 טיפול דמי .5.2

לעיל ובהתאם לאמור  4עבור קיום חובות אקומיוניטי כאמור בסעיף  .5.2.1
 לכל טיפול דמי אקומיוניטיל ישלם השירותים מקבללעיל,  5.1בסעיף 
, השירותים מקבל ייבא או/ו שמכר ציוד וסוללות פסולת יחידת

 הטיפול דמי בטבלת כמפורט, הציוד והסוללות פסולת לסוג בהתאם
רלוונטית לאותה שנה כפי שתפורסם באתר האינטרנט של ה

 מ"מע בתוספת ישולמו הטיפול דמי"(. טיפול דמי"להלן: ) אקומיוניטי
כדין,  לפי הסכם זה, יבוצע כנגד חשבוניתמובהר, כי כל תשלום . כדין
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פי דין, אלא אם יומצאו קודם לכן אישורים -על ה מס במקורוינוכ
 מתאימים על פטור מניכוי מס במקור. 

 :תעשה במועדים ובאופן כמפורט להלן הטיפול דמי גביית .5.2.2

 יועבר תשלוםראשון לחודש הראשון בכל רבעון קלנדרי ב .5.2.2.1
 מקבל ידי על להימכר יםשצפוי ציוד והסוללותה בגין

, וזאת בהתבסס על הדוחות החצי רבעוןאותו ב השירותים
שנתיים והשנתיים שהוגשו על ידי מקבל השירותים. שינוי 
במועדי גבית דמי הטיפול יהיה כפוף לאישור המנהל 

מקבל השירותים יהיה רשאי להציג מראש. מוסכם כי 
לאקומיוניטי אסמכתאות ולפיהן צפי המכירות ברבעון 
שונה מזה המופיע בדוחות השנתיים והחצי שנתיים הנ"ל 
ובמקרה כזה חישוב דמי הטיפול לתשלום יהיה מבוסס על 

 צפי המכירות המעודכן כאמור.

 הגיש טרם השירותים שמקבל מקרה בכלמובהר בזאת כי  .5.2.2.2
לרבעון בגינו מקבל  מקביל לרבעון המתייחס שנתי חצי דוח

השירותים נדרש לשלם דמי טיפול כאמור לעיל, יחושב 
התשלום בגין דמי הטיפול ביחס לאותו מקבל שירותים 
בהתבסס על הפירוט שהעביר מקבל השירותים כמפורט 

דו"ח השנתי האחרון שהגיש או בדיווח הראשוני )ככל ב
 . דיווח שנתי(שמקבל השירותים טרם הגיש 

 כשהוא השירותים מקבל ידי על השנתי ח"הדו הגשת עם .5.2.2.3
 הטיפול דמי בין החברה תשווה, חשבון רואה י"ע מבוקר
 הקלנדרית השנה עבור בפועל השירותים מקבל ששילם

 היה אותם הטיפול דמי לבין, השנתי הדוח הוגש לגביה
 המוצרים משקל פי על לשלם השירותים מקבל צריך

 השנה במהלך השירותים מקבל ידי על בפועל שנמכרו
: להלן) השנתי הדוח הוגש לגביה הקלנדרית

אקומיוניטי תספק למקבל השירותים "(. ההתחשבנות"
 העתק של מסמכי ההתחשבנות. 

 השירותים מקבל כי יימצא ההתחשבנות ובעקבות היה
 צריך היה אותם הטיפול דמי על עודפים טיפול דמי שילם
 הצמדה הפרשי בתוספת העודף הסכום יקוזז, בפועל לשלם
 בפועל התשלום ממועד( ידוע מדד) לצרכן המחירים למדד

 מקבל שישלם הטיפול דמי מסכום, העודף הסכום של
 לאחר שיבוא הטיפול דמי תשלום במועד וזאת, השירותים

 השירותים מקבל כי יימצא בו במקרה. השנתי הדוח הגשת
, לשלם צריך היה אותו מהסכום נמוכים טיפול דמי שילם
, החסר הסכום את חברהל השירותים מקבל ישלם

( ידוע מדד) לצרכן המחירים למדד הצמדה הפרשי בתוספת
 בחסר שולמו אשר הטיפול דמי של בפועל התשלום ממועד
 שתישלח תשלום דרישת מיום ימים 30 בתוך וזאת, כאמור

 .השירותים למקבל החברה ידי על

בשינויים  יחולו, להתחשבנות הנוגע בכל זה סעיף הוראות
  בסעיף כאמור זה הסכם ביטול של במקרה גםהמתחייבים 

 .להלן 8.2

 30 תוך הטיפול דמי את לחברה ישלם השירותים מקבל .5.2.2.4
 העברת .החברה ידי על התשלום דרישת ממועד ימים
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התשלומים במועד כאמור, מהווה תנאי עיקרי ויסודי 
 מקבל ידי עלמובהר כי דמי טיפול שישולמו להסכם זה. 

על ידי אקומיוניטי )כאמור בסעיף  יקוזזו או השירותים

ימים, יישאו  14 -באיחור של למעלה מלעיל(  5.2.2.3
וק חבריבית והצמדה לכל יום איחור בהתאם לקבוע 

, וזאת מבלי לגרוע 1961-ריבית והצמדה, תשכ"א פסיקת
  בגין איחור כאמור. הצדדיםמכל סעד אחר שיעמוד לרשות 

 טיפול דמי גבית על ליטיחאקומיוניטי דירקטוריון ו היה .5.2.2.5
 ודיעת, זה בסעיף המפורטים מאלה שונים במועדים

, כאמור ההחלטת בדבר השירותים אקומיוניטי למקבלי
, ובלבד שלא יהיה השונה הגביה מועד לפני יום 60 וזאת

 . בהם כדי להרע את מצבו של מקבל השירותים

להלן, מובהר כי  5.2.4על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .5.2.3
ככל שייחתם הסכם זה עם מקבל השירותים, לאחר חלוף אחד או יותר 
ממועדי התשלום המפורטים לעיל, ואשר חלו באותה שנה בה נחתם 

"(, יותאמו התשלומים שעבר זמן חיובםההסכם )להלן בסעיף זה: "
לעיל, ומקבל השירותים ישלם  5.2.2 י התשלום הקבועים בסעיףמועד

לאקומיוניטי את מלוא התשלומים שעבר זמן חיובם וזאת לא יאוחר 
ים שעבר התשלומ יום ממועד דרישת התשלום על ידה. העברת 30 -מ

זמן חיובם במלואם כאמור, מהווה תנאי עיקרי ויסודי להסכם זה. 
באיחור  התשלומים שעבר זמן חיובם במלואם כאמור העברתמובהר כי 

ימים, יישאו ריבית והצמדה לכל יום איחור בהתאם  14 -של למעלה מ
, וזאת מבלי לגרוע 1961-וק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"אחבלקבוע 

על אף  מכל סעד אחר שיעמוד לרשות אקומיוניטי בגין איחור כאמור.
בכל מקרה בו עד למועד האמור בריש סעיף קטן זה, מובהר כי 

 גוףקשור עם  היה השירותיםמקבל ההתקשרות עם גוף היישום המוכר 
 יישום גוף עם ההתקשרות מחובתבעל פטור  היהאו , אחר מוכר יישום
להתקשרותו עם  שקודםאו  ,לחוק 12 או 9 סעיפים הוראות פי על מוכר

או שלא חלו עליו חובות  עיסקיתגוף היישום המוכר לא היה כלל פעיל 
 זה שירותים מקבל אזי לחוק, 4-ו 3לסעיף  בהתאםיצרנים ויבואנים 

שנה ממועד חתימת ההסכם  אותה של היחסי החלק את רק ישלם
 ואילך. 

 בדיווחים סריםוח או/ו דיוקים אי קיימים כי מצאתואקומיוניטי  היה .5.2.4
 פי על, לאקומיוניטי השירותים מקבל יעביר, השירותים מקבל של

 דיווח, כאמור הדרישה מיום יום עשר מארבעה יאוחר ולא, הדרישת
 . אקומיוניטי  בדרישת שיפורט כפי מעודכן

  :קביעת דמי הטיפול אופן

 וייקבעו נקבעו הטיפול דמי שיעורי ,לעיל 6.1 סעיף להוראות בכפוף .5.2.5
)להלן:  תלוי ובלתי חיצוני מומחה של דעת חוות על בהתבסס בעתיד

, היתר בין, על ידי דירקטוריון החברה ויתחשב שימונה"( חוות הדעת"
 או/ו הטמנתה או/ו מחזורה אפשרות, הציוד והסוללות פסולת בסוגי
 אחר שיקול כל וכן ומשקלה נפחה ו/או שימוש חוזר, השבה ביצוע

 אושרה דעתו חוות אשר, המומחה ידי-על כרלוונטי בחשבון שהובא
תנאי לכניסתם לתוקף של שיעורי דמי הטיפול  .הדירקטוריון ידי-על

 הינו אישור דירקטוריון אקומיוניטי.

כי כל החלטה של הדירקטוריון ביחס להעלאת  אקומיוניטי מתחייבת .5.2.6
ם והיבואנים לפי החוק מעבר דמי הטיפול לצורך קיום חובות היצרני

לנדרש לפעילות השוטפת של אקומיוניטי, תחייב אישור של אחד 
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מדירקטורים שיאושרו על ידי אסיפת היצרנים והיבואנים בהתאם 
)ה( לחוק. כמו כן כל חריגה מהתקציב השנתי של 23להוראות סעיף 

שישפיע בלמעלה משני אחוז על  ההסכם משנות אחת בכלאקומיוניטי 
דירקטורים שיאושרו על המ הטיפול, תדרוש את אישורו של אחד דמי

על . )ה( לחוק23ידי אסיפת היצרנים והיבואנים בהתאם להוראות סעיף 
פי דרישת מקבל השירותים תעביר אקומיוניטי תוך שלושים יום את 

 פירוט התקציב השנתי ותחשיב דמי הטיפול.

, קלנדרית שנה כל תחילתיום לפני  60 -לא יאוחר מ פיץתאקומיוניטי  .5.2.7
שיאושרו על ידי הדירקטוריון כאמור בסעיף  הטיפול דמי טבלת את

 המחייבת הטיפול דמי טבלת להיות תהפוך זו וטבלהלעיל  5.2.55.2.5
 בת בהודעה לעדכן תרשאי תהיה אקומיוניטי, בנוסף. זה הסכם לעניין

)להלן: טבלת דמי הטיפול ב המפורטים הסכומים את מראש יום 60
 חהומממ נוספת דעת חוות שתקבל ככל וזאת"(, המוקדמת ההודעה"

 מצדיקה אשר החברה דירקטוריון ידי על שימונה תלוי בלתי חיצוני
 להוות כדי בהן יש אשר אחרותסבירות  נסיבות בכל או כאמור עדכון

, ואישור דין כל להוראות בכפוף והכול, הטיפול דמי לעדכון הצדקה
למען הסר ספק יובהר, כי החברה תודיע למקבל  .הדירקטוריון

השירותים על כל שינוי או עדכון בשיעור דמי הטיפול וכי העדכון ייכנס 
 לתוקף רק בתום תקופת ההודעה המוקדמת ויחול מכאן ואילך. 

ביעדים ביחס  עמידההתבצעה התקבל אישור מאת המנהל כי שככל  .5.2.8
 בתנאי הקבועות הפיננסיות המידה באמות לעמידה ובכפוף לשנה נתונה

כי נשארו בידי אקומיוניטי עודפים ביחס לפעילות  התברר, ההכרה
דמי הטיפול של אותה שנה בהתאם  את אקומיוניטי תעדכןאותה שנה, 

השירותים שהיו  ומקבלי "(,המעודכנים הטיפול דמי"ק זה: "בס)להלן 
י קשורים בהסכם עם אקומיוניטי באותה שנה, יהיו זכאים לזיכו

שיונפקו להם.  הבאות בחשבוניות ביטוי לידי שיבוא רטרואקטיבי
מובהר למען הסר ספק כי מקבלי שירותים שיחתמו עם אקומיוניטי על 

של השנה כאמור, ישלמו את דמי הטיפול  31/12 -הסכם לאחר ה
הרטרואקטיביים כהגדרתם להלן בגובה דמי הטיפול המעודכנים לאותה 

 שנה לגביה הם משלמים. 

נוסף לכל האמור ומבלי לגרוע ממנו, מובהר כי על פי הוראות סעיף ב .5.2.9
( לחוק, רשאית אסיפת יצרנים ויבואנים )כהגדרתה בחוק( 2)ו()23

לבטל את החלטת אקומיוניטי לעניין סכום העלויות שיממנו היצרנים 
והיבואנים שיתקשרו עם אקומיוניטי בהסכם זה, אם תמצא שסכום 

ם חובות יצרנים ויבואנים לפי חוק זה. עוד זה חורג מהסביר לשם קיו
( לחוק רשאית אקומיוניטי לערער לבית 3)ו()23יצוין כי על פי סעיף 

 משפט מחוזי על החלטת אסיפת יצרנים ויבואנים כאמור. 

 כספיים ועיצומים קנסות .5.3

 ימים 30-מ יאוחר לא תשלומים אקומיוניטיל יעביר השירותים מקבל .5.3.1
 בגין( להלן 5.3.2 בסעיף כמפורט) חלקו לפי, אקומיוניטי דרישת ממועד

 עמידה-אי אקומיוניטי בשל על הוטל אשר כספי עיצום או קנס כל
 כאמור שהקנס ובלבד, לחוק 4-ו 3 סעיפים הוראות לפי המחזור ביעדי

 השירותים מקבל של מחדל או מעשהכתוצאה מ אקומיוניטיהוטל על 
ו/או  יםדיווח ענייןהקשורים במישרין בקיום חובותיו על פי החוק ל

ל האמצעים העומדים נקטה בכ ואקומיוניטילתשלום דמי הטיפול, 
לרשותה על פי דין כדי לבטל או להפחית את הקנס או העיצום הכספי 
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לטפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ונטי, לרבות על פי תקנות הרלו
-ובסוללות )הפחתה של סכומי עיצום כספי ופריסת תשלומים(, תשע"ד

תעביר למקבל השירותים אסמכתאות על הטלת  אקומיוניטי .2014
העיצום תוך זמן סביר ממועד דרישת תשלום הקנס או  הקנס או

מובהר כי הוראות סעיף זה אינן גורעות מהוראות  העיצום הכספי.
 )ב( לחוק.61סעיף 

 לעיל, 5.3.1חלקו של מקבל השירותים בסך התשלומים לפי סעיף  .5.3.2
על השפעת  ייקבע על ידי דירקטוריון אקומיוניטי אך ורק בהתבסס

מעשה ו/או מחדל של מקבל השירותים על הקנסות, העיצומים 
לעיל . למען הסר ספק, מובהר  5.3.1בסעיף  כאמור וגובהםהכספיים 

בזאת כי יצרן ו/או יבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני בלבד לא יישא 
בקנס ו/או עיצום כספי שהוטל בשל אי עמידה ביעדי המחזור המנויים 

ת ומצברים, ולחילופין, לחוק והנוגעים למחזור פסולת סוללו 4בסעיף 
יצרן ו/או יבואן של סוללות ומצברים בלבד לא יישא בקנס ו/או עיצום 

לחוק  3כספי שהוטל בשל אי עמידה ביעדי המחזור המנויים בסעיף 
 והנוגעים למחזור של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. 

 הכספי העיצוםאו /ו הקנסבו  מקרה בכל כילמען הסר ספק  מובהר .5.3.3
לא יוטלו על  עמידה ביעדי המחזור הקבועים בחוק,אי בגין 

מקבל השירותים מחדל של  או רשלנותכתוצאה מ אקומיוניטי
ו/או לתשלום  יםהקשורים במישרין בקיום חובותיו על פי החוק לדיווח

היחסי של מקבל את חלקו  לשלם אקומיוניטי מתחייבת ,דמי הטיפול
ד להגנת הסביבה או כאמור למשר בקנס או בעיצום הכספי שירותיםה

למקבל השירותים בכל מקרה בו המשרד להגנת הסביבה יגבה את 
, והכל מבלי לגרוע הקנס ו/או העיצום הכספי ממקבל השירותים

  .)ב( לחוק61מהוראות סעיף 

 חייב השירותים ומקבל, השירותים ממקבל לדרוש תאקומיוניטי רשאי .5.3.4
 השנתי ח"בדו המנויים והנתונים הפרטים כל את, לאקומיוניטי לספק

 סכום את לחשב מנת על זאת דרושת אקומיוניטיש ככל וזאת, האחרון
 גם יחול לעיל האמור כי, יובהר. השירותים ממקבל הנדרש התשלום

 מאקומיוניטי אך שירותים מלקבל חדל השירותים מקבל וכאשר אם
 .בתוקפורק ביחס לתקופה בה הסכם זה עמד 

  רטרואקטיביים טיפול דמי .5.4

 מקבל התחייבויות על ובנוסף לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי  .5.4.1
 בתוך כי בזאת מתחייב השירות מקבל, הטיפול דמי לתשלום השירותים

 דמי לחברה ישלם, המאוחר לכל, דרישת אקומיוניטי ממועד יום 30
 שבין התקופה בעבור "(הרטרואקטיביים הטיפול דמי: "להלן) טיפול

 זה הסכם םתייח בה בשנה ינואר לחודש הראשון -ה לבין 1.3.2014
מובהר בזאת כי במניין התקופה הקודמת  "(.הקודמת התקופה: "להלן)

תקופות במהלכן היה מצוי מקבל השירותים בהסכם עם גוף  יבואולא 
רותים דמי טיפול יישום מוכר אחר. במקרה כזה, ישלם מקבל השי

עבור התקופות בהן לא היה מקבל השירותים קשור  רטרואקטיביים רק
 בהסכם עם גוף יישום מוכר אחר. 

שמכר המוצרים מקבל השירותים יעביר לאקומיוניטי דיווח מלא בגין  .5.4.2
 בפורמט זאת, וזה הסכם ייחתםלשנה בה  שקדמה הקלנדרית בשנה

 הגשת מועדומבוקר על ידי רואה חשבון.  השנתי"ח הדו של הדיווח
 יהיה כדלקמן:יווח זה ד
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בפברואר: הדיווח יועבר  28היה והסכם זה ייחתם עד ליום  .5.4.2.1
 באפריל.  30עד ליום 

בפברואר: הדיווח יועבר  28היה והסכם זה ייחתם לאחר  .5.4.2.2
 יום ממועד חתימת הסכם זה.  60בתוך 

 ייעשה באופן הבא:  יםחישוב דמי הטיפול הרטרואקטיבי .5.4.3

עבור כל  הסכום הכולל של דמי הטיפול הרטרואקטיביים .5.4.3.1
י אקומיוניטי יד-שנה מהתקופה הקודמת, ייקבע על

לעיל, ולפי שיעור דמי  5.4.2בסעיף  בהתאם לדיווח כאמור
לכל אחת  הטיפול הרלוונטיים שנקבעו על ידי אקומיוניטי

מהשנים בתקופה הקודמת. למען הסר ספק מובהר כי 
חישוב דמי הטיפול הרטרואקטיביים כאמור, ייעשה כך 
שמקבל השירותים לא ישלם עבור שנה או חלק ממנה בה 
הוכיח להנחת דעתה של אקומיוניטי כי לא היה כלל פעיל 
עסקית או שלא חלו עליו חובות יצרנים ויבואנים בהתאם 

לחוק.  12או  9חוק או שקיבל פטור על פי סעיף ל 8לסעיף 
הגיש דיווח שנתי ל רשאיעוד מובהר כי מקבל השירותים 

מבוקר על ידי רואה חשבון, ביחס לכל אחת מהשנים 
בתקופה הקודמת, ובמקרה כזה ייערך החישוב כאמור על 

 פי הדיווח השנתי שיוגש ביחס לכל שנה רלוונטית. 

 תנאי מהווים ובמועדם במלואם יבייםהרטרואקט הטיפול דמי תשלום .5.4.4
 הטיפול דמי תשלוםמובהר כי . זה להסכם יסודיו עיקרי

שאו ריבית ימים, יי 7 -באיחור של למעלה מ במלואם הרטרואקטיביים
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד והצמדה לכל יום איחור, 

 לרשות אקומיוניטי בגין איחור כאמור.

 בו מקום כי בזאת מוסכם, זה 5.4 בסעיף האמור מכלליות לגרוע מבלי .5.4.5
 ביעדי עמידה אי בגין חלוט כספי עיצום השירותים מקבל על הוטל

 כאמור הכספי העיצום הוטל אם בין, לחוק( ה)46 בסעיף כאמור המחזור
 החברה, זה הסכם תקופת במהלך הוטל אם ובין זה הסכם נחתם בטרם
 הטיפול דמי את, ממנו תגבה לא או השירותים למקבל תשיב

 הוטל בגינה לשנה ביחס השירותים מקבל על החלים הרטרואקטיביים
 גביית אי או להשבת תנאי. כאמור הכספי העיצום השירותים מקבל על

 מקבל כי הינו, זה ק"סל אבריש כאמור הרטרואקטיביים הטיפול דמי
 בכל החברה של דעתה להנחת אסמכתאות לחברה יעביר השירותים

 .כאמור החלוט הכספי העיצום להטלת הנוגע

 מחלוקות יישוב .5.5

בכל מקרה של מחלוקת בנוגע לדמי הטיפול ו/או לדיווחים אותם נדרש  .5.5.1
, יעשו הצדדים ככל יכולתם על מקבל השירותים להגיש לאקומיוניטי

מנת להגיע להסכמות בדרך של משא ומתן והסכמה הדדית. היה 
יועבר בירור המחלוקת לבורר מוסכם,  ,והמחלוקת נותרה בעינה

 .ובהיעדר הסכמה יועבר בירור המחלוקת לבית המשפט.

 שיפוי .6

 30 בתוך ,דין פי על לאחריותו ףבכפו, אקומיוניטי את ישפה השירותים מקבל .6.1
, לאקומיוניטי נגרם אשר בלבד ישיר נזק כל בגין, אקומיוניטי דרישת ממועד ימים

 עקבוככל שנגרם  אם, עליה הוטל אשר כספי עיצום או/ו קנס כל בגין ולרבות
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רישומים ו/או  העברת בשל"( הקנס)להלן: " השירותים מקבל של מחדל או מעשה
 עם בקשר רישום היעדר או לאקומיוניטי מדויקים לא או נכונים לא דיווחים
 מכוח רישומם את לנהל או/ו לספקם השירותים מקבל נדרש אותם הנתונים

כנגד  פסקסכום שנ כל בגין אקומיוניטי את השירותים מקבל ישפה בנוסף. החוק
או מחדל של מקבל עקב מעשה  שניתן, ביצועו עוכב שלאבפסק דין  אקומיוניטי

. מובהר בזאת כי אחריותו המצטברת של מקבל "(התביעה" השירותים )להלן:
על נזקים ישירים בלבד, אשר יוגבלו לסך גובה  חולהשירותים כלפי אקומיוניטי ת

החודשים שקדמו  12התמורה ששולמה ממקבל השירותים לאקומיוניטי בגין 
 בנזקיםבנזקים עקיפים ו/או  יחויברוע הנזק. מקבל השירותים לא ילא

 תוצאתיים. 

 השירותים למקבל מסורת אקומיוניטיש פוי כאמור לעיל, כפופה לכךחובת השי .6.2
ו/או קנס, לפי העניין, ובתוך זמן סביר ממועד קבלתם,  תביעה כל על הודעה

, להתגונן השירותים למקבל אפשרתו ,ובצירוף עותק של הקנס ו/או התביעה כאמור
 המוטלות הסודיות בחובות לפגוע כדי בכך שאין ובלבד, םנגדכ או לערור להתפשר

  .אקומיוניטי על החלות אחרות הוראות או/ו דין כל הוראות פי אקומיוניטי על על

 6.1 או 5.3.1 ושת עליו כאמור בסעיפיםמקבל שירותים שמבקש לערער על חיוב שי .6.3
"( ההשגהלעיל, יגיש לדירקטוריון אקומיוניטי השגה בכתב על החיוב )להלן: "

יום ממועד ההחלטה על השתת החיוב כאמור. דירקטוריון אקומיוניטי  30בתוך 
יוב יידחה עד יתכנס וידון בהשגה )בנוכחות אחד הדח"צים( ומועד תשלום הח

ידי הדירקטוריון, תעמוד למקבל -לאחר הדיון בהשגה. במידה וההשגה תידחה על
יום בפני אחד  30השירותים הזכות לערור על החלטת הדירקטוריון כאמור ובתוך 

ידי אחד -"(. נדחה הערעור עלהערעורהדח"צים שהחלטתו תהיה סופית )להלן: "
רותים את החיוב )או את חלקו הדח"צים, כולו או חלקו, ישלם מקבל השי

 )מדד ידוע המחירים למדד הצמדה הפרשי ימים בתוספת 14הרלוונטי( בתוך 
להגשת  האפשרות כי מובהר ספק הסר למען .החיוב השתת על ההחלטה ממועד

 שהושתו קנסות או שהוא סוג מכל לתשלומים ביחס תחול לא השגה ו/או ערעור

 מקבלי השירותים לפי הסכם זה.  כלל על

 קבלת לאחר קנס כאמור, אלא או תביעה בכל תודה או/ו תתפשר לא אקומיוניטי .6.4

 לעיל. 6.2כאמור בסעיף  התביעה או הקנס ייוחסו אליו ממקבל השירותים אישור

 כי השירותים מקבל שימצא ככל, לחוק( ד)8 לסעיף בהתאם כי, לאקומיוניטי ידוע .6.5

 קיים כי סבר או ,בחוק כאמור ויבואנים יצרנים חובות מקיימת אינה אקומיוניטי

 בכל לנקוט השירותים מקבל רשאי ,אלה חובות תקיים לא שאקומיוניטי חשש

 בידי כאמור החובות של קיומן להבטיח כדי לרשותו העומדים הסבירים האמצעים

 .אקומיוניטי

 סודיות .7

 ולא מוחלטת סודיות על לשמור משנהו כלפי בזאת מתחייב מהצדדים אחד כל .7.1
 לשם יידרש אשר ככל למעט) אחרים באמצעות ובין בעצמו בין שימוש כל לעשות

 או טבעו מעצם סודי מידע לכל ביחס(, זה הסכם פי-על התחייבויותיו קיום
"(, סודי מידע)" , לרבות דיווחים ו/או ידיעות שנתקבלו במסגרת הסכם זהמהותו

 או/ו מיועציו מי או/ו עובדיו או/ו ממנהליו מי או/ו הוא ייחשף או/ו נחשף אליו
, רק לא אך לרבות, השירותים עם ובקשר במסגרת, מטעמו מי או/ו משנה קבלן

, ועסקיים טכניים, מקצועיים, כספיים נתוניםרישומים, דיווחים, , מסמכים
 אינו סודי מידע כי מובהר. אחר סודי מידע כל או/ו ספקים או/ו מוצרים רשימת

פי כל דין יגולה -וכי מידע שנידרש לגלותו על הכלל לנחלת שהפך מידע כולל
פי הוראות כל דין ולא יהא בעצם גילוי המידע כאמור כדי -במידה הנדרשת על

על אף האמור מובהר עוד, כי  .גדר כמידע שמצוי בנחלת הכלללהפכו למידע המו
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אקומיוניטי תהא רשאית לגלות מידע סודי לרשות כלשהי, ולרבות גוף ציבורי 
)משרדי ממשלה ו/או מוסדות מדינה( שהמידע דרוש לה לשם ביצוע תפקידיה 

 .בהתאם להוראות כל דין

במסגרת הליך משפטי כלשהו, מקבל  מאקומיוניטיבמקרה שגילוי כאמור יידרש 
הניתן, להביא את עמדתו בפני  השירותים מבקש כי תינתן לו האפשרות, ככל

הגורם הרלוונטי בטרם תינתן החלטה בנושא הגילוי, לאור היות המידע הסודי של 
  מקבל השירותים מידע מסחרי רגיש ביותר.

  1לחוק.  65לעיל באות בנוסף להוראות סעיף  7.1מובהר כי הוראות סעיף  .7.2

 .ההסכם תקופת סיום לאחר גם בתוקף להיות ימשיךזה על תתי סעיפיו  7 סעיף .7.3
עוד מובהר, כי חובת סודיות זו לא תחול ככל שגילוי המידע כאמור נדרש על פי כל 

 שיעודכנו מעת לעת. ותקנותיו, כפי 1968יתר, חוק ניירות ערך, תשכ"ח דין, ובין ה

 ההסכם תקופת .8

 אקומיוניטיב ההכרה תהייה עוד וכל חתימתו מיום החל בתוקפו יעמוד זה הסכם .8.1
 "(. ההסכם תקופת)" בתוקף

לעיל, מובהר כי מקבל השירותים יהיה רשאי להודיע על  8.1על אף האמור בסעיף  .8.2
 -לנובמבר ועד ה 15-סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, בכל שנה בפרק הזמן שבין ה

לדצמבר של אותה שנה, ובלבד שתקופת ההתקשרות של מקבל השירותים עם  15
 חודשים.  12יטי עולה על אקומיונ

 להעביר השירותים מקבל של מחובתו לגרוע כדי זה הסכם בסיום אין .8.3
 . תחילתו לפני או, ההסכם תקופת במהלך קמה שעילתם תשלומים אקומיוניטיל

לעיל, כדי  8.1פי סעיף -על ידי מקבל השירותים-ום הסכם זה עלכמו כן, אין בסי
לגרוע מחובות אקומיוניטי לספק שירותים למקבל השירותים בכל הנוגע לתקופה 

 שהייתה חלק מתקופת ההסכם. 

 ההסכם הפרת .9

אקומיוניטי  מסורת, השירותים מקבל ידי על זה הסכם הפרת של מקרה בכל .9.1
 תיקונה את דרושתו ההפרה על לו ודיעת ובה המפר השירותים למקבל בכתב הודעה

במקרה בו מקבל השירותים לא תיקן את . ההודעה קבלת מיום ימים 14 בתוך
ההפרה בזמן האמור, תמסור אקומיונטי הודעה בכתב למקבל השירותים ובה 

 תודיע לו על סיום ההתקשרות עימו. 

 בכל מיידי אופןב לסיומו יבוא זה הסכם, לעיל 9.1-ו 8.1 פיםבסעי האמור אף על .9.2
 סעד מכל לגרוע מבלי והכל ,המהווים הפרה יסודית להלן המנויים מהמקרים אחד

 :כאמור הפרה בגין הסכם או/ו דין כל פי-עלאקומיוניטי  תזכאי לו

 . לעיל 4.4 סעיף הוראות את הפר השירותים מקבל .9.2.1

 טיפול דמי או/ו טיפול לאקומיוניטי דמי העביר לא השירותים מקבל .9.2.2
 הסדיר לא או/ו לעיל 5.4 בסעיף למפורט בהתאם רטרואקטיביים

, זה הסכם פי על אקומיוניטיל להעביר עליו אשר אחרים תשלומים
 .במועדים כפי שקבוע בהסכם זה, לעיל 5.5-ו 5 בסעיפים כמפורט לרבות

                                                           
מצהירה כי ידוע לה שמקבל השירותים וחברות  אקומיוניטייתווסף: " 8.2: בסיפא של סעיף בחברות ציבוריות 1

לידיה במסגרת  הגיעקשורות אליו הינן חברות ציבוריות והיא מאשרת שלא תבצע כל שימוש אסור במידע פנים ש
 "בהתאם לדיני ניירות ערך בישראל ובארה"ב.  הכלשירותים נשוא הסכם זה, 
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, הכוללת אפשרות למקבל בכתבהודעת ביטול  השירותים למקבלתיתן  אקומיוניטי
כאשר אי  ,מיום מתן ההודעה ימים( 30) שלושים בתוךהשירותים לתקן את ההפרה 

 תיקון כאמור יביא לסיום מיידי של ההסכם ללא צורך בהודעה נוספת.

 -ו 9.2.1כאמור בסעיפים ) ה יסודיתמובהר כי במקרה של ביטול ההסכם בשל הפר
שלא להתקשר בהסכם חדש עם מקבל  , תהא רשאית אקומיוניטי(לעיל 9.2.2

 השירותים במידה ולא יתקן את ההפרות בגינן בוטל ההסכם כאמור.

ומבלי  מידי באופן סיום לידי זה הסכם להביא רשאי יהא השירותים מקבל .9.3
כל אחד ב, שלאקומיוניטי תהיה כל תביעה ו/או טענה כנגד מקבל השירותים

 מהמקרים הבאים:

 פי על המהתחייבויותי התחייבות הפרהאקומיוניטי בכל מקרה בו  .9.3.1
 מתן ממועד( 30) ימים שלושים בתוך תוקנה לא וההפרה זה הסכם

 בכתב. אקומיוניטיל כך על ההודעה

בעניין זה מובהר כי  .הכרה באקומיוניטי כגוף יישום מוכר נשללה ממנה .9.3.2
ימים  7החברה מתחייבת בזאת כי תדווח למקבל השירותים בכתב בתוך 

מהיום בו ייוודע לה, ככל שייוודע לה, על כוונת המנהל לשלול ממנה את 
 ההכרה בה כגוף יישום מוכר.

מפרק  הפירוק ו/או מונה לל בקשה אקומיוניטיוהוגשה כנגד  במקרה .9.3.3
וי כונס נכסים זמני או קבוע והבקשה או בקשה למינה ו/או הוגשה כנגד

 יום; 30המינוי לא הוסרו תוך 

 30והצו לא בוטל תוך  אקומיוניטיצו כינוס נכסים או פירוק כנגד  ניתן .9.3.4
 .יום מהמועד שניתן

 שונות .10

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה להוראות החוק תגברה הוראות  .10.1
, החל הדין של הפרה מהוות זה הסכם הוראות כי יתברר בו מקרה בכלהחוק. 

 .בהתאם ההסכם לשינוי הצדדים יפעלו

 לבין מזמין שבין יחסים הינם, זה בהסכם המוסדרים היחסים כי, בזאת מוסכם .10.2
 או/ו מעובדיהם מי או/ו השירותים מקבל לבין אקומיוניטי בין וכי, עצמאי קבלן

 או סוכנות, הרשאה יחסי, מעביד-עובד יחסי מתקיימים לא מטעמם אחרים
 .ועניין דבר לכל שותפות

 ניתנות אינן זה הסכם פי על השירותים מקבל של והתחייבויותיו זכויותיו .10.3
 את השירותים מקבל קיבל אם אלא, השירותים מקבל ידי על להסבה או להעברה
 . דין כל להוראות ובכפוף, ומראש אקומיוניטי בכתב הסכמת

 בעניין מפעולה להסכם צד של הימנעות או ארכה מתן, דחייה, התנהגות, הנחה כל .10.4
 ולא מצדו יתורוכו ייחשבו לא זה הסכם פי על לו המוקנות מהזכויות זכות מימוש

 פי על אחר צד או צד אותו של כלשהיא התחייבות קיום לתבוע מניעה לו יהוו
 . אחר במקרה ולא מקרה באותו לא, ההסכם

מקבל השירותים יהיה רשאי לאמץ נספחי התיקונים להסכם עם מקבלי השירותים  .10.5
שתפרסם אקומיוניטי מעת לעת, ככל שתפרסם נספחים כאמור לפני מועד חתימת 

 הסכם זה, וכן את נספחי התיקונים שתפרסם אקומיוניטי בעתיד.  
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 השיפוט וסמכות בלבד ישראל מדינת דיני יחולו בו הקשור וכל זה הסכם על .10.6
 נתונה זה בהסכם הקשורהאו /ו הנובעת מחלוקת בכל ועניינית מקומית, הייחודית

 .אביב תל במחוז המוסמכים המשפט לבתי

 צד ידי על שתשלח הודעה כל. זה להסכם במבוא כמפורט הינן הצדדים כתובות .10.7
 תשלח או ביד תימסר או רשום בדואר תשלח זה להסכם בקשר או פי על למשנהו

 לנמען שהגיעה כמי תחשב בכתובת הנמען ביד שנמסרה הודעה. אלקטרונידואר ב
נשלחה בדואר אלקטרוני ש הודעה. עסקים יום שהינו בתנאי בפועל המסירה ביום

 ושבידי עסקים יום שהינו בתנאי, בפועל שליחהה ביום לנמען שהגיעה כמי תחשב
 שהגיעה כמי תחשב רשום בדואר שנשלחה הודעה. המשלוח בדבר ראיה שולחה

 .משלוחה יום לאחר עסקים ימי 7 תוך לנמען

 

 :החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 אקומיוניטי   מקבל השירותים

 ע"י:  ע"י:

_________________________ 

_________________________ 

 ______________________ 

______________________ 
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 נספח א'

בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,  םפירוט סעיפי החוק הרלוונטיי

 1977 -ובחוק העונשין, תשל"ז  2012-תשע"ב

 

 בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני  םלהלן הסעיפים הרלוונטיי

 :2013-ובסוללות, תשע"ב

לשם קיום חובות יצרנים או יבואנים לפי פרק זה, על יצרן ועל יבואן  )א( .8
 14להתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר, שקיבל הכרה לפי סעיף 

לטפל בסוג הציוד והסוללות שאותו יצרן או יבואן מייצר או מייבא; התקשר 
יצרן או יבואן עם גוף יישום מוכר, יהיה גוף היישום המוכר אחראי לקיום 

 חובות היצרן או היבואן כאמור, כל עוד ההתקשרות עומדת בתוקפה.

יצרן ויבואן יהיו אחראים למימון כל העלויות של גוף יישום מוכר  )ב( 
שעמו התקשרו בהתאם להוראות סעיף קטן )א(, הנדרשות לשם קיום חובות 

)א(, בתנאים שוויוניים, 17יצרנים או יבואנים לפי פרק זה והמפורטות בסעיף 
ובא בידי ובהתחשב, בין השאר, בחלקם מתוך סך הציוד והסוללות שיוצר או י

כלל היצרנים והיבואנים שהתקשרו עם אותו גוף יישום מוכר לפי קבוצות 
הסיווג ובאפשרויות השימוש החוזר או סוגי הטיפול בפסולת הנוצרת מהציוד 

 והסוללות שייצרו או ייבאו.

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( סיפה, יצרן או יבואן שהתקשר עם  )ג( 
-( ו1)א()5ום מלא ומפורט של המידע האמור בסעיף גוף יישום מוכר, ינהל ריש

(, והמנהל או מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדי המשרד יהיה רשאי לעיין 1)ב()
 ברישום כאמור ולקבל העתק נכון ממנו.

מצא יצרן או יבואן כי גוף יישום מוכר שעמו התקשר בהתאם  )ד( 
ואנים כאמור באותו להוראות סעיף קטן )א( אינו מקיים חובות יצרנים ויב

סעיף קטן, כולן או חלקן, או סבר כי קיים חשש שגוף היישום המוכר לא יקיים 
חובות אלה, ינקוט היצרן או היבואן את כל האמצעים הסבירים העומדים 

 לרשותו כדי להבטיח קיומן של החובות כאמור בידי גוף היישום המוכר.
 

 –גוף יישום מוכר  )א( .17

הפעולות הנדרשות לקיום חובות יצרנים ויבואנים יבצע את כל  (1)
, שהתקשרו עמו לשם כך, בהתאם להוראות לפי 8כאמור בסעיף 

 סימן זה;

 

גוף יישום מוכר יתקשר בחוזה התקשרות עם כל יצרן או יבואן שיפנה  )א( .18
אליו לשם קיום חובותיו לגבי ציוד וסוללות מקבוצות סיווג או סוגים שניתנה 

ביהם, בתנאים שוויוניים; ההתקשרות תיעשה בהתאם לחוזה לו הכרה לג
 לדוגמה שאישר המנהל בהכרה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה.

גוף יישום מוכר ידווח, פעמיים בשנה לפחות, במתכונת שיורה עליה  )ב( 
המנהל, לכל יצרן ויבואן שעמם התקשר, על הפעולות שביצע לשם קיום 

מיחזור של פסולת ציוד וסוללות שביצע חובותיהם, ובכלל זה על שיעור ה
 .4או  3במהלך תקופת הדיווח, מתוך יעדי המיחזור לפי סעיף 

 

 שנתי על כל אלה:-גוף יישום מוכר ידווח למנהל, דיווח חצי )א( .21

היצרנים והיבואנים שעמם היה קשור בחוזה התקשרות  (1)
 בתקופה שלגביה מוגש הדיווח;

( לגבי כל אחד 1)ב()-( ו1)א()5הפרטים האמורים בסעיף  (2)
 (;1מהיצרנים ומהיבואנים האמורים בפסקה )

האחראים לפינוי פסולת, המשווקים והמחזיקים בפסולת ציוד  (3)
וסוללות שאינה מהמגזר הביתי, שעמם היה קשור בחוזה 

 התקשרות בתקופה שלגביה מוגש הדיווח;

(, לגבי 5עד ) (2)ב()5-( ו6( עד )2)א()5הפרטים כאמור בסעיפים  (4)
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פסולת הציוד והסוללות שפינה, מיחזר או השיב, בתקופה שלגביה 
 מוגש הדיווח.

 

]...[ 

שנתי או דיווח שנתי לפי -לא מסר גוף יישום מוכר דיווח חצי )ח(
סעיף זה, או שמסר דיווח כאמור אך למנהל יש טעמים סבירים 

היישום להניח שהדיווח אינו נכון, רשאי המנהל, לאחר שנתן לגוף 
המוכר הזדמנות לטעון את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את 
שיעורי פסולת הציוד והסוללות שלגביה בוצע שימוש חוזר, מיחזור 

 מוכר או השבה מוכרת במהלך תקופת הדיווח.

 

גוף יישום מוכר יכנס, אחת לשנה לפחות, אסיפה של יצרנים ויבואנים  )א( .23
ואינם בעלי מניות בגוף היישום המוכר )בפרק  שקשורים עמו בחוזה התקשרות

 אסיפת יצרנים ויבואנים(. –זה 

אסיפת יצרנים ויבואנים תהיה אורגן של גוף היישום המוכר,  )ב( 
 והחלטותיה יחייבו את גוף היישום המוכר בעניינים המפורטים בסעיף זה.

 באסיפת יצרנים ויבואנים יציג גוף היישום המוכר את העניינים )ג( 
 ( שבו.2, למעט הפרטים האמורים בסעיף קטן )א()21שדווחו למנהל לפי סעיף 

מצאה אסיפת יצרנים ויבואנים, על פי דיווחים שהוצגו לפניה לפי  )ד( 
סעיף קטן )ג(, כי גוף יישום מוכר אינו מקיים את חובות היצרנים והיבואנים 

רות המוטלות ובחוזה ההתקשרות או חובות אח 8הקשורים עמו כאמור בסעיף 
עליו לפי כל דין, או כי קיים חשש שלא יקיים את החובות כאמור, רשאית היא 
לדרוש קיום ישיבה מיוחדת של דירקטוריון גוף היישום המוכר, בתוך תקופה 
שתקבע ושלא תפחת משבעה ימים, שבה יידונו העניינים המפורטים בדרישה; 

תובא לידיעת אסיפת  הדרישה תובא לידיעת המנהל והחלטת הדירקטוריון
 היצרנים והיבואנים והמנהל.

 

61. ]...[ 

קנס או עיצום כספי שהוטלו על גוף יישום מוכר לפי חוק זה ולא  )ב( 
חוב(, ניתן לגבותם מכל יצרן או יבואן שהיה קשור  –שולממו על ידו )בסעיף זה 

עם גוף היישום המוכר בחוזה התקשרות במועד ביצוע המעשה המהווה את 
העבירה או ההפרה שבשלה הוטלו; הסכום שייגבה מכל יצרן ויבואן לפי סעיף 
קטן זה יהיה פי שניים מהסכום השווה לחלקו בחוב בהתאם לחלקו היחסי בסך 

וללות שיוצרו או יובאו בידי כלל היצרנים והיבואנים משקל הציוד וס
 שהתקשרו עם אותו גוף יישום מוכר.

 

65. ]...[ 

גוף יישום מוכר או מי מטעמו לא יגלה ולא יעשה כל שימוש בדיווחים  )ב( 
או בידיעות שהגיעו אליו מאת יצרן או יבואן מכוח חוק זה, אלא אם כן 

 התקיים אחד מאלה:

או השימוש בו דרושים לשם ביצוע הוראות חוק גילוי המידע  (1)
 זה;

גילוי המידע הוא לגוף ציבורי שהמידע דרוש לו לשם ביצוע  (2)
 תפקידיו לפי כל דין.

 

 

43. ]...[ 

מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  –מי שעשה אחד מאלה, דינו  )ב( 
 ס האמור:כפל הקנ –( לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו 3)א()61

לא דיווח למנהל או לא המציא מידע למנהל או למי שהוא הסמיך  (1)
 ;39או  21, 12, 5לכך בהתאם להוראות לפי סעיפים 

לא ניהל רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בחובת הדיווח  (2)
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 ;22או  6, בניגוד להוראות סעיפים 21או  5לפי סעיפים 

]...[ 

 )א(;8יישום מוכר, בניגוד להוראות לפי סעיף לא התקשר עם גוף  (5)

-( ו1)א()5לא ניהל רישום מלא ומפורט של המידע האמור בסעיף  (6)
( או לא נתן למנהל או למי שהוא הסמיך לכך לעיין ברישום כאמור או 1)ב()

 )ג(;8לקבל העתק נכון ממנו, בניגוד להוראות סעיף 

]...[ 

( 4)א()61שנה או קנס כאמור בסעיף  מאסר –מי שעשה אחד מאלה, דינו  )ג( 
 כפל הקנס האמור: –לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד, דינו 

 ;4-ו 3לא עמד ביעדי המיחזור לפי הוראות סעיפים  (1)

]...[ 

 

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות  )א( .44
קנס כאמור  –, בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר חובה זו, דינו 43לפי סעיף 

 ( לחוק העונשין.3)א()61בסעיף 

 

46. ]...[ 

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל  )ב( 
שקלים חדשים, ואם  75,000ליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של להטיל ע

 שקלים חדשים: 150,000בסכום של  –הוא תאגיד 

)ד(; לעניין זה חזקה היא כי יצרן או יבואן 8הפר את הוראות סעיף  (1)
וראות לא הפר את ה )א( עד )ג(,8-)ו( ו5שקיים את חובותיו לפי סעיפים 

 כן הוכח אחרת; )ד(, אלא אם8סעיף 

לא התקשר בחוזה התקשרות עם יצרן או יבואן שפנה אליו בהתאם  (2)
 )א(;18להוראות לפי סעיף 

]...[ 

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

]...[ 

, 4-ו 3לא עמד יצרן, יבואן או גוף יישום מוכר ביעדי המיחזור לפי סעיפים  )ה( 
שקלים  3,000רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 

חדשים בשל כל טונה של פסולת ציוד וסוללות שלא ביצע לגביה מיחזור מוכר בהתאם 
יהיה סכום העיצום הכספי  2016עד  2014ליעדים האמורים; על אף האמור, בשנים 
 מפורט להלן:שרשאי המנהל להטיל בשל הפרה כאמור כ

 שקלים חדשים; 2,000 – 2015-ו 2014בשנים  (1)

 שקלים חדשים. 2,500 – 2016בשנת  (2)

 

 
 :1977-הרלוונטי בחוק העונשין, תשל"זלהלן הסעיף 

 

האמור בכל חוק, מקום שהוסמך בית המשפט בחוק להטיל קנס,  אףל ע ()א .61
 –רשאי הוא להטיל 

]...[ 

 -מאסר למעלה משנה ולא יותר משלוש שנים וע לעבירה עונש קבם א (3)
 ;םחדשי יםלקש 75,300 עדס קנ

 226,000עד ס קנ -ונש מאסר למעלה משלוש שנים ע וע לעבירהקבם א (4)
 שקלים חדשים.
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  הגדרות –נספח ב' 

 
חברה שהמנהל הכיר בה לפי הוראות   –" גוף יישום מוכר"

 לחוק;  14סעיף 

 

דוחות של מקבל השירותים והכוללים  - "שנתי חצי דוח" ו"שנתי"דוח 
לחוק  5דיווחים בהתאם להוראות סעיף 

בהתאם למתכונת שיקבע המנהל. 
הדו"ח השנתי יוגש במתכונת כפי 
שתאושר על ידי המנהל כשהוא מבוקר 

 בידי רואה חשבון. 
 
 5.2 כהגדרת מונח זה בסעיף    - "דמי טיפול"

 להלן;                    

 

אשר נבחר או  אקומיוניטידירקטוריון   - "הדירקטוריון"
מונה כדין ובהתאם להוראות תקנון 

 ;אקומיוניטי 

 יחשמלחוק לטיפול סביבתי בציוד ה  -"חוק פסולת אלקטרוניתאו " "החוק"
 –התשע"ב  בסוללות,וואלקטרוני 

 , כפי שיתוקן מעת לעת;2012

ציוד חשמלי ואלקטרוני או סוללות   - "המוצרים"
 ;ומצברים

מי שמונה כאחראי על תחום הציוד   - "מנהלה"
לפי  והסוללות במשרד להגנת הסביבה

 ;לחוק 60סעיף 

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

 בביצוע פעולות נוספות;
 
הפקת אנרגיה מפסולת ציוד וסוללות   -"השבה"

או תהליך עיבוד של פסולת כאמור 
 לחומר המשמש להפקת אנרגיה;

 
השבה במפעל השבה המורשה על פי כל   -" השבה מוכרת"

 דין;
 
חובות שהוטלו בחוק או מכוחו קיום ה  - "השירותים"

ו/או היבואנים שיתקשרו  על היצרנים
 עם אקומיוניטי בהסכם זה;

 
 התוספת הראשונה לחוק.   -"התוספת הראשונה"
 
יבואן סוללות או יבואן ציוד חשמלי   -"יבואן"

 ואלקטרוני;
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מי שמייבא במסגרת עסקו סוללות ו/או   -" סוללות יבואן"
 ;לשיווק בישראלמצברים למכירה ו/או 

מי שמייבא במסגרת עסקו ציוד חשמלי   –" יבואן ציוד חשמלי ואלקטרוני"
ואלקטרוני למכירה או לשיווק 

 בישראל;

יצרן סוללות או יצרן ציוד חשמלי  " יצרן"
 ואלקטרוני;

מי שמייצר, בעצמו או באמצעות אחר,  " יצרן סוללות"
סוללות או מצברים המיועדים למכירה 

 בישראל;או לשיווק 

מי שמייצר, בעצמו או באמצעות אחר,   -"יצרן ציוד חשמלי ואלקטרוני"
ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועד 

 למכירה או לשיווק בישראל;

מכל ייעודי קטן או מספר מצומצם של   -" מוקד איסוף"
מכלים כאמור, לאצירה של פסולת ציוד 

מהמגזר הביתי, שהוצב  וסוללות
פסולת להשלכה בתחום האחראי לפינוי 

ראשונה של פסולת ציוד וסוללות 
    די תושבי המקום;י-מהמגזר הביתי על

תהליך עיבוד של פסולת ציוד וסוללות   –" מחזור" 
למוצרים, לחומרים או לחומרי גלם, 
למעט שימוש חוזר, הכנה לשימוש חוזר 

 והשבה;

קבלה למחזור במפעל מחזור המורשה   –" מחזור מוכר" 
 דין;על פי כל 

אחר או לשימוש לרבות העברה למשתמש   –" מכירה" 
ולרבות  , בתמורה או שלא בתמורהעצמי

 ;מכירה מקוונת

 מתקן או מתחם המיועדים לקליטה ולאיסוף   -" מרכז איסוף"

 ראשוניים של פסולת ציוד וסוללות;        

 מתחם או מתקן המיועדים להכנה לשימוש   -" מרכז הכנה לשימוש חוזר"

 חוזר של פסולת ציוד וסוללות;  

 מרכז איסוף, מוקד איסוף, מרכז מיון   -"מרכז לפסולת ציוד וסוללות"

 או מרכז הכנה לשימוש חוזר;   

 מתחם או ממתקן המיועדים למיון  -" מרכז מיון"

 של פסולת ציוד וסוללות;  
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קור של אנרגיה חשמלית הנוצרת מ  - "סוללה או מצבר" 
אנרגיה כימית, מהתמרה ישירה של 

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

 לטעינה;

סוללה או מצבר, סוללת כפתור או   –" סוללה או מצבר ניידים"    
מארז סוללות, שהם אטומים וניתנים 
לנשיאה ביד, ואינם סוללה או מצבר 

מצבר לרכב  תעשייתיים או סוללה או
 מנועי;

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

( פסולת ציוד חשמלי 1כל אחת מאלה: )  –" פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי"
ואלקטרוני שמקורה במשקי בית 

( פסולת ציוד חשמלי 2פרטיים; )
ואלקטרוני שמקורה במוצרים 

לשימוש ביתי, ואשר  המתאימים גם
מחמת הרכבה, טיבה וכמותה היא 
בעלת מאפיינים דומים לפסולת ציוד 
חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי 
בית פרטיים, גם אם מקורה בבתי עסק, 

(  3במוסדות או במפעלי תעשייה; )
 פסולת סוללות ומצברים ניידים;

   פסולת ציוד וסוללות שאינה"

ציוד ת ציוד וסוללות שאינה פסולת פסול                                - "מהמגזר הביתי

 וסוללות מהמגזר הביתי;

 
ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של   - " פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני" 

ציוד חשמלי ואלקטרוני וחומר מתכלה 
שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני, 
שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון 

שהוא נדרש להשליכם  להשליכם, או
לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר שהם 

 חלק מציוד כאמור;

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

 שהוא נדרש להשליכם על פי דין;
 

מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול   -  "ציוד חשמלי ואלקטרוני"    
צעות זרם חשמלי או שדה באמ

אלקטרומגנטי, וכן ציוד לייצור, 
להולכה או למדידה של זרם או שדה 
כאמור, ובלבד שהם מיועדים לשימוש 

 1,000במתח חשמלי שאינו עולה על 
וולט בזרם  1,500ם חילופין או רוולט בז
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ישר, למעט ציוד המתוכנן ומיועד 
להתקנה כחלק מציוד אחר שהחוק לא 

כול למלא את תפקידו חל עליו, ושי
 המתוכנן רק כחלק מהציוד האחר;

לעניין זה יראו ציוד או מכשיר המנוי 
בתוספת הראשונה לחוק, כציוד חשמלי 

 ואלקטרוני;
 

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

 הראשונה;

  

בציוד ובסוללות למטרה שימוש נוסף    –" שימוש חוזר"      
 שלשמה יועדו בראשונה;
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 )מצורף באקסל נפרד( פורמט הדיווח –נספח ג' 

 


