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על פי החוק מוטלות על המשווק החובה לאפשר לקונה או למי מטעמו למסור לו, במועד ו הואיל 
חשמלי ואלקטרוני, או להשליך אצלו פסולת  פסולת ציודהמכירה או במועד האספקה 

   ;לחוק 30בהתאם למפורט בסעיף  סוללות ומצברים ניידים,

עם גוף יישום מוכר )כהגדרתו  בהסכם להתקשר שווקמהפי החוק מוטלת חובה על -ועל והואיל
 ;או שתהיה בשליטתו ברשות המשווקתצטבר הציוד והסוללות ש פסולתפינוי לצורך להלן( 

ועל פי החוק על גוף היישום המוכר מוטלת חובה להתקשר עם משווקים הפונים אליו, וזאת  הואילו
  ;)א( לחוק20בהתאם להוראות סעיף 

לגבי , 13.1.2019הוכרה על ידי המנהל כגוף יישום מוכר ביום הינה חברה אשר  ואקומיוניטי והואיל 
 פסולת ציוד וסוללות מהסוגים שברשות המשווק; 

והחובות הנובעות מהם,  את הוראות החוק הרלוונטיותמצהיר כי קרא והבין  ובית העסק והואיל
 ;כהגדרת מונח זה להלן משווקוכי הינו בגדר  'א בנספחהמפורטות 

 
הכל כמפורט  את מערכת היחסים המשפטית ביניהם,וברצון הצדדים להגדיר ולקבוע  והואיל

 בהסכם זה להלן.

 
 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הותנה, הוצהר לפיכך    

 

 הגדרות מבוא .1

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

חלוקתו של הסכם זה לסעיפים ולמתן כותרות לסעיפים נעשו כמראי מקום ולשם נוחות  .1.2
 בלבד, ואין להשתמש בהם לצרכי פרשנות. ריאהקה



 

מובהר ומוסכם בזאת כי הוראות על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, ולמען הסר ספק,  .1.3
אשר נאמר לגביהם מפורשות שהן מתייחסות למשווקים המוכרים סוללות או  סעיפים

לא יחולו על משווק שאינו עוסק כלל במכירה של סוללות או מצברים, והוראות מצברים, 
אשר נאמר לגביהם מפורשות שהן מתייחסות למשווקים המוכרים ציוד חשמלי סעיפים 

 ל במכירה של ציוד חשמלי ואלקטרוני.לא יחולו על משווק שאינו עוסק כלואלקטרוני, 

ואשר לא הוגדרו מפורשות בהסכם  ,זה בהסכם שימוש יעשה בהם אשר ולמונחים למושגים .1.4
 .בחוק להם הניתנת המשמעות תינתן זה,

הנספחים המצורפים ו/או שיצורפו להסכם זה בהסכמת הצדדים להסכם, הינם ויהיו  כל .1.5
חלק בלתי נפרד ממנו וכוחם כתנאי מתנאיו. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם 

מובהר כי הוראות ההסכם אינן גורעות  בנוסף,כם. להוראות הנספחים, יגברו הוראות ההס
. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם מהחובות המוטלות על הצדדים מכוח החוק

 להוראות החוק או במקרה של העדר הוראה מפורשת בהסכם יגברו ויחולו הוראות החוק.

 בין סתירה קיימת בו מקרה בכל. שבצדם הפירושים הבאים למונחים יהיו, זה בהסכם .1.6
 :שבחוק ההגדרות יגברו, בחוק ההגדרות לבין זה בסעיף האמור

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

ואלקטרוני  יחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלה  - "החוק"
, כפי שיתוקן מעת 2012 –שע"ב הת בסוללות,ו

 ;לעת

החזרת פסולת ציוד וסוללות למשווק כאמור   -" החזרה"
 לחוק; 30בסעיף 

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

  התוספת הראשונה לחוק;  -" התוספת הראשונה"

 לרבות מכירה מקוונת;  -" מכירה"

נקודות מכירה ו/או מרכזים למתן שירות ו/או  -" מקום העיסוק"
 אתרי אינטרנט של המשווק;

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

 במסגרת עסקו;

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

 מתא סוללה משני אחד או יותר הניתן לטעינה;

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

 או מצבר לרכב מנועי;
 
ו/או  עלויות סבירות של אחסון ו/או שמירה -" עלויות אחסון זמני"



 

או ציוד וסוללות פסולת  הפרדה שלאצירה ו/או 
מחויב שהמשווק  בבית העסק חלק ממנהכל 

  הוראות החוק. לשאת בעלותן מכוח
 
ציוד בציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה פסולת   - "קלה-פסולת דומה"

והיא בכמות או משקל  ,חשמלי ואלקטרוני דומה
למוצר אותו מוכר המשווק לקונה,  הדומים

להסכם  1'ב נספחכהנכללת ברשימה המצ"ב ו
 זה. 

 
פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד   -" כבדה-פסולת דומה"

חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או משקל 
הדומים למוצר אותו מוכר המשווק לקונה, 

 להסכם זה 2'ב נספחכוהנכללת ברשימה המצ"ב 
 . 

 
שהמחזיק בהם ניידים סוללות או מצברים   -" ניידים פסולת סוללות ומצברים"

 פי דין; -מתכוון להשליכם או נדרש להשליכם על
 
ואלקטרוני ופסולת סוללות פסולת ציוד חשמלי   - "פסולת ציוד וסוללות"

  ;ניידים ומצברים
 

( פסולת ציוד חשמלי 1כל אחת מאלה: )  -" פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי"
( 2ואלקטרוני שמקורה במשקי בית פרטיים; )

יוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה פסולת צ
במוצרים המתאימים גם לשימוש ביתי, ואשר 
מחמת הרכבה, טיבה וכמותה היא בעלת 
מאפיינים דומים לפסולת ציוד חשמלי 
ואלקטרוני שמקורה במשקי בית פרטיים, גם 
אם מקורה בבתי עסק, במוסדות או במפעלי 

 פסולת סוללות ומצברים ניידים; (3תעשייה; )
 
  ציוד וסוללות שאינה מהמגזרפסולת "
פסולת ציוד וסוללות שאינה פסולת ציוד   -" הביתי 

 וסוללות מהמגזר הביתי;
 
פסולת ציוד וסוללות שטיפול בה עלול ליצור   –" פסולת ציוד וסוללות מזיקה"

 ו/או בטיחותי; יסיכון בריאות
 
ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד    -" פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני"

חשמלי ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק 
שהושלכו או מציוד חשמלי ואלקטרוני, 

שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם, או שהוא 
נדרש להשליכם לפי דין, ולמעט סוללה או מצבר 

  ;שהם חלק מציוד כאמור
 
מוצר, ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות   - "ציוד חשמלי ואלקטרוני"

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

וולט בזרם  1,000חשמלי שאינו עולה על 



 

וולט בזרם ישר, למעט ציוד  1,500חילופין או 
כחלק מציוד אחר המתוכנן ומיועד להתקנה 

שהחוק לא חל עליו, ושיכול למלא את תפקידו 
 ;, כאמורהמתוכנן רק כחלק מהציוד האחר

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

 
 ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ומצברים;  -" ציוד וסוללות"
 
, בוצת סיווגיוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קצ  –" ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה"

ו/או  לציוד הנמכר או זהה שנועד לשימוש דומה
, בלא תלות ידי המשווק-מופץ ו/או משווק על

בשם היצרן או היבואן של הציוד החשמלי 
 והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו. 

 
כל אחת מקבוצות הציוד החשמלי והאלקטרוני   - "קבוצות סיווג"

  המנויות בתוספת הראשונה;
 

  ההתקשרות ומטרת מהות .2

 השהוכר חברה עם בהסכם תקשרלה מחויב משווקה לחוק, 32 -ו 20פים סעי הוראות פי על .2.1
וגוף היישום המוכר מחויב להתקשר  "מוכר יישום גוף"– כ הסביבה להגנת המשרד ידי על

פינוי פסולת הציוד והסוללות וזאת לצורך  ,בתנאים שוויוניים עם כל משווק שיפנה אליו
 לחוק.  30של המשווק בהתאם לחובה המוטלת עליו על פי סעיף ברשותו שתצטבר 

שניתנו התאם לתנאי ההכרה אושר על ידי המנהל ב זה הסכםהחברה מצהירה בזאת כי 
 . כגוף יישום מוכר כהגדרתו בחוק אקומיוניטיל

  המשווק והתחייבות הצהרות .3

 המשווק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  .3.1

כי ביצוע ויישום מדויק ומלא של הוראות החוק וכל התחייבויותיו  משווקידוע ל
מחזור הציוד החשמלי  יביעד אקומיוניטי לעמידתבהסכם זה הינם הכרחיים  המפורטות

וכי אי יישום הוראות ו/או  בחוק והאלקטרוני ו/או ביעדי מחזור הסוללות המנויים
קנסות כבדים ועיצומים כספיים  התחייבויות אלה, או כל חלק מהן, עלול לגרום להשתת

 לאאו /ו סכומיםלא יישא ב המשווקזאת מובהר למען הסר ספק כי  עם. אקומיוניטיעל 
קנסות או עיצומים כספיים מכל סוג אשר יוטלו מ הנובעים סכומים בגין החברה את ישפה

בהתאם להוראות סעיף  ממעשה או מחדל של המשווקעל אקומיוניטי שלא כתוצאה 
 . )א( לחוק20

 ציוד חשמלי ואלקטרוני –החזרה 

משווק ציוד ")להלן:  לשימוש ביתיגם משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים,  .3.2
 :או מי מטעמו , יאפשר לכל קונה"(חשמלי ואלקטרוני

  קלה:-דומה לפסולת ביחס .3.2.1

למסור למשווק במועד ביצוע המכירה, פסולת  .3.2.1.1
 קלה ללא דרישת תמורה כלשהי. -דומה



 

בנוסף, בכל מקרה של מכירה אלקטרונית )מקוונת(   .3.2.1.2
ה ישלח המשווק את המוצר הנרכש אל בית תבמסגר

, יאפשר המשווק ללקוח למסור למשווק או למי לקוחה
קלה במועד אספקת הציוד -מטעמו את הפסולת הדומה

ו בכל דרך יעילה אחרת שתיקבע על ידי א הנרכש
 . אקומיוניטי

 הציוד פסולת את לפנות מתחייב המוכר היישום גוף .3.2.1.3
 ממועד עסקים ימי חמישה תוך מהמשווק והסוללות

 מספיק שהצטברה ובלבד, המשווק מאת לפינוי בקשה
 .'ג נספחכקבוע ב פינוי הדורשת בכמות פסולת

  כבדה:-דומה לפסולת ביחס .3.2.2

כבדה -אשר עסקו פסולת דומה למשווקלמסור  .3.2.2.1
הפסולת  או מי מטעמו את (,כהגדרתה בהסכם זה)

אספקה של הביצוע  מקום ובמועדוזאת ב, כבדה-דומה
קונה או מי הציוד החשמלי ואלקטרוני דומה לאותו 

לשם כך יבצע  "(.איסוף מבית הלקוח)להלן: "מטעמו 
   המשווק את ההוראות המפורטות להלן.

 הלקוח יתבצע בהתאם להוראות הבאות: איסוף מביתה .3.2.2.2

המשווק יבצע את האיסוף מבית הלקוח  .3.2.2.2.1
 באמצעות אחד או יותר מהקבלנים

המופיעים ברשימת הקבלנים המורשים 
 'ד כנספחשתצורף של אקומיוניטי 

 או להסכם זה, כפי שתתעדכן מעת לעת
 המשווק ידי על שאושר אחר קבלן כל

  .(מורשים״משנה  ״קבלניולעיל:  להלן)

יום  30בתוך  המשווקיעביר לשם כך  .3.2.2.2.2
קבלני המשנה  אל, חתימת הסכם זה

 ואל הספקיםהמורשים איתם הוא עובד 
לרשות  להעביר ראותהו יםיהרלוונט

אקומיוניטי או מי מטעמה )כפי שתורה 
דומה -את הפסולת הכבדה אקומיוניטי(,
, ולהעביר למשווק הלקוחשיאסוף מ

אסמכתא על העברת הפסולת כאמור 
כתנאי לקבלת התשלום מהמשווק עבור 
הובלת הציוד החשמלי והאלקטרוני 

 . אקומיוניטיהדומה לרשות 

הוראות ולפיהן עביר י משווקה ,בנוסף .3.2.2.2.3
 והספק הרלוונטי קבלן המשנה המורשה

דומה -כי הבעלות בפסולת הכבדה יםיודע
 ואלקטרוני ציוד חשמליו/או פסולת 

שיאסוף מהלקוח הינה של  אחר
לא והספק הקבלן אקומיוניטי, וכן כי 

אי אילו מהפעולות האסורות  ובצעי
פסולת ב ,להלן 3.8המנויות בסעיף 



 

. כמו כן שיאסוף מהלקוחדומה -הכבדה
קבלן  ויעבירישלב הוראות ולפיהן 

 וכןלמשווק או הספק המשנה המורשה 
דיווחים לאקומיוניטי ובמידת האפשר 

תיאסף על שכאמור אודות כל הפסולת 
פורמט  ידו במהלך האיסוף מבית הלקוח.

 'ה לנספחאם הדיווחים יהיה בהת
יצורפו לדיווחים  להסכם זה.

רת הפסולת כאמור האסמכתאות על העב
מובהר ומוסכם לעיל.  3.2.2.2.2בסעיף 

כי המשווק רשאי להודיע לאקומיוניטי כי 
המשווק יבצע את האיסוף כאמור בעצמו 

פינוי ה יותכנגד תשלום המשקף את עלו
פסולת ה מבית הלקוח והובלת

האלקטרונית אותה אסף המשווק 
. או למי מטעמה והעביר לאקומיוניטי

יות עלו ינהתהי הובלההיות הפינוי ועלו
יין כאמור בסעיף בנסיבות הענ ותסביר

, באופן שוויוניקבע יי( לחוק ו4)א()17
מוסכם כי המשווק יהיה רשאי להציג 

 ות כי עלויותבפני אקומיוניטי אסמכתא
 הפינוי וההובלה שמשלמת אקומיוניטי

אינן סבירות בנסיבות העניין ובמקרה 
כזה אקומיוניטי תבצע התאמות ככל 

לויות הנ"ל ובלבד שישמר הנדרש בע
במקרה כזה ייחשב  .וויוןעקרון הש

המשווק כקבלן משנה מורשה ויחולו עליו 
ההוראות הרלוונטית בהסכם זה לקבלן 

ידוע למשווק כי כמו כן . משנה מורשה
 העסקתלאיסור  במקרה כאמור חל

, תושבי ישראלאו  שאינם אזרחי עובדים
 כאמור אף אם יש לו היתר להעסקתם,

 .1991-חוק עובדים זרים, התשנ"אב
 3.2.2.2.3 מובהר למען הסר ספק שסעיף

זה יחול אך ורק ביחס לפסולת שתיאסף 
במסגרת חובתו החוקית של המשווק 
לקבלת פסולת אלקטרונית דומה במקרה 

חשמלי ואלקטרוני  של רכישת ציוד
דומה. כמו כן מובהר שהמשווק יהיה 
חייב להעביר את הפסולת שתיאסף 

מיון חזור או למיתקן מור למפעל מכא
 עליו תורה אקומיוניטי מראש ובכתב

והמשווק לא יהיה רשאי להעביר את 
הפסולת ליעד אחר מיוזמתו ללא אישורה 

. אקומיוניטי של אקומיוניטי כאמור
מתאים ביחס להחזר  תנהל רישום

 עבור הפסולת שהועברה. העלויות 

אפשר ללקוחותיו להחזיר פסולת ילעיל, מובהר כי המשווק  3.2על אף האמור בסעיף  .3.3
קלה -אפשר ללקוחותיו להחזיר פסולת דומהוכן י אספקהועד ביצוע הכבדה במ-דומה

נטיות , ויחולו כל ההוראות הרלוובהתאם לאופנים המפורטים לעיל מכירהבמועד ה
 המפורטות בהסכם זה ביחס לכל אחת מאפשרויות ההחזרה. 

 :ניידים ומצברים סוללות פסולת -החזרה  .3.4

משווק סוללות משווק המוכר סוללות ומצברים ניידים )להלן: " .3.4.1
"(, מתחייב בזאת לאפשר לכל אדם שאין עיסוקו בפסולת, ומצברים



 

לקוחו,  בין שהינו לקוחו של המשווק סוללות ומצברים ובין שאינו
להשליך פסולת סוללות ומצברים ניידים לכלי אצירה ייעודיים 

 סוללות פסולתכלי אצירה ללפסולת סוללות ומצברים )להלן: "
 בלא תשלום או תמורה אחרת.  וזאת "(,ומצברים

נגישים ניטי מיקומים ולשם ביצוע חובתו זו יקצה המשווק לאקומי .3.4.2
כלי אצירה לפסולת  בתחום בית העסק לשם הצבתם שלונראים לעין 

 'ג בנספחסוללות ומצברים וזאת בכמות, בסוגים ובנפחים כמפורט 
 .ללא כל תמורהלהסכם זה, 

 חסון פסולת ציוד וסוללותאשמירה ו

 לפסולת האצירה כליעל ינקוט באמצעים סבירים העומדים לרשותו בכדי לשמור המשווק  .3.5
באמצעים נאותים וסבירים שאינם פחותים מהאמצעים בהם הוא , וזאת ומצברים סוללות

שומר על מתקניו והציוד המצוי בחצריו ובאופן שיאפשר את השלמת פינוי הפסולת 
, בהתאם להוראות הסכם זה ובמועדי הפינוי שייקבעו בין שתצטבר בכלי אצירה אלו

  הצדדים.

מקרה בו יידרש המשווק  בכלבהתאם למוסכם בין אקומיוניטי למשווק, וככל שיידרש  .3.6
, ופסולת הציוד שתצטבר אצלו לאחסן את פסולת הסוללות שתיאסף בכלי האצירה

או  ברשותושתימצא  המשווק מתחייב בזאת לאחסן, את כל פסולת הציוד והסוללות
  לחוק. 31סעיף זאת בהתאם להוראות ועל ידי אקומיוניטי,  עד למועד פינויהבשליטתו 

 לות אסורותברת פסולת הציוד לאקומיוניטי ופעוהציוד והסוללות, העהבעלות בפסולות 

להלן, תועבר כל פסולת הציוד  4כמפורט בסעיף אקומיוניטי ה של יכנגד ביצוע התחייבויות .3.7
ות שתימצא מעת לעת ברשות המשווק ו/או מי מטעמו לרבות קבלני המשנה והסולל

 לרשותה ובעלותה הבלעדית של אקומיוניטי ללא כל תמורה נוספת.  המורשים,

)להלן  שהוא וסוג מן מכלטיפול  כל אוו/או לבצע השבה  להטמין שלא מתחייב המשווק .3.8
בפסולת הציוד וסוללות  ,מטעמו"(, בעצמו ו/או באמצעות מי הפעולות האסורותולעיל: "

ו/או מי מטעמו לרבות קבלני המשנה  ברשותו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתוה היתש
   ללא אישור של אקומיוניטי מראש ובכתב.המורשים, 

מובהר בזאת, כי המשווק לא יעביר ו/או ימכור ו/או ישתמש ו/או יקנה זכות כלשהי לצד  .3.9
ללות או בכל חלק ממנה, לרבות אך מבלי למעט, שלישי אחר כלשהו בפסולת הציוד והסו

 .זכות לבצע מחזור, הכנה לשימוש חוזר, השבה, או כל טיפול אחר בפסולת כאמור

  רישום ודיווחים

לפי פסולת ציוד וסוללות שתצטבר אצלו וזאת הל רישום מלא ומפורט של ינהמשווק  .3.10
פי דרישה -לאקומיוניטי על םעביריו "(הרישומים)להלן: " משקל, קבוצות סיווג וסוגים

וזאת מבלי לגרוע מיתר חובותיו בהתאם לחוק ובשים לב לדרישות המנהל כלפי 
  .לעת מעת שישתנו כפיאקומיוניטי, 

לשמור העתקים של הרישומים ו/או המסמכים עליהם מבוססים מתחייב  המשווק .3.11
פי דרישתו במועדים -הרישומים למשך כל תקופת הסכם זה, ולהעמידם לרשות המנהל על

 ידו. -שייקבעו על

' ה כנספחהמצורף  ורמטבפ רבעוניים לאקומיוניטי דיווחים עבירהלמתחייב  המשווק .3.12
יום מסיומו של כל רבעון. בנוסף  30, וזאת בתוך "(הדיווח פורמט)להלן: " זה להסכם



 

דיווחים שנתיים על פי פורמט הדיווחים כשהם מבוקרים על  ,יעביר המשווק לאקומיוניטי
 יום מסיומה של כל שנה.  60של המשווק, וזאת בתוך פנימי ידי רואה חשבון 

 של יםבדיווח חסרים או/ו דיוקים אי קיימיםש תמצא ואקומיוניטי היהכי  מוסכם .3.13
 מיום יום עשר מארבעה יאוחר ולא, דרישתה פי על, לאקומיוניטי המשווק יעביר, המשווק
 .אקומיוניטי בדרישת שיפורט כפי מעודכן דיווח, כאמור הדרישה

 הצגת אפשרויות ההחזרה

המשווק מתחייב להציג בנקודות המכירה שלו, במרכזים למתן שירות של המשווק וכן  .3.14
באתרי האינטרנט של המשווק, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, את 

זה, את מיקום אזור  3אפשרויות ההחזרה של פסולת ציוד וסוללות כמפורט בסעיף 
 ההחזרה של פסולת ציוד וסוללות, וכן את המגבלות על החזרת פסולת ציוד וסוללות.

המשווק יציג שילוט מתאים אשר יאושר על פי שיקול דעתו של המשווק ובחירתו, בנוסף,  .3.15
יציג ללקוחותיו כי המשווק קשור בהסכם עם באמצעותו מראש על ידי אקומיוניטי, אשר 

  ניטי ומקיים את הוראות החוק.ואקומי

 פינוי 

 צטברתש ציוד וסוללות הפסולת פינוילאקומיוניטי ו/או מי מטעמה את  יאפשרהמשווק  .3.16
כפי שיוסכם  זה להסכם' ג בנספח כמפורט ובאופן בתדירות, במועדיםוזאת  המשווק בחצרי

כמפורט בנספח  אקומיוניטיכי מועדי פינוי פסולת הציוד והסוללות ע"י  יובהר .בין הצדדים
המשווק מעת לעת בהתאם לנפח פסולת ציוד וסוללות ייקבעו על ידי ג' להסכם זה 

או מי מטעמה  אקומיוניטי .אחיד מנגנון פי ועל אקומיוניטישהצטברה אצלו ובתיאום עם 
במועדים שיתואמו בין הציוד והסוללות כאמור, יגיעו לחצרי המשווק לצורך איסוף פסולת 

 . ואשר ייקבע על פי מנגנון אחיד הצדדים בלבד

 כללי

זה, מוסכם ומובהר בזאת כי משווק רשאי שלא לקבל פסולת  3על אף כל האמור בסעיף  .3.17
 ציוד וסוללות מזיקה. 

זה, יחולו בשינויים המתחייבים על מכירה מקוונת של ציוד חשמלי  3סעיף  הוראות
הקבלנים אשר מעבירים  מול פעלוי ואקומיוניטי המשווק כי יובהר זה בענייןואלקטרוני. 

 לקוחמה יאספו אלו שקבלניםאת הציוד החשמלי והאלקטרוני כאמור לבית הלקוח כדי 
לכל  אוללא כל עלות ללקוח. הפסולת שתיאסף תועבר לרשות אקומיוניטי  דומה תלפסו

. אקומיוניטי של המשווק לחצריו, לרבות תמורה כל ללאמקום אחר עליו תורה אקומיוניטי 
 תישא בכל העלויות הכרוכות באיסוף זה. 

 אקומיוניטי התחייבויות .4

 יישום ומימון – ופינוי ייעודיים אצירה כלי הצבת

 וזאתעל חשבונה המלא והבלעדי,  אקומיוניטיעל ידי תבצע יקלה -הדומהפסולת הפינוי  .4.1
ועל פי  להסכם זה 'ג בנספחוהמשווק כמפורט  אקומיונטיבתדירות כפי שיוסכם בין 

 . מנגנון אחיד

 סוללות משווקה, בתחום טי תציב על חשבונה הבלעדי והמוחלטיבנוסף, אקומיונ .4.2
וזאת בכמות, בנפח ובמיקומים  כלי אצירה לפסולת סוללות ומצברים ניידים ,ומצברים
תתבצע  לפסולת סוללות ומצברים ניידיםלהסכם זה. פינוי כלי האצירה  'ג בנספחכמפורט 



 

על ידי אקומיוניטי על חשבונה המלא והבלעדי, וזאת בתדירות כפי שיוסכם בין 
 להסכם זה. 'ג בנספחמצברים כמפורט הסוללות והאקומיונטי ומשווק 

י אצירה תדאג אקומיוניטי לסימון ברור אשר ילמד על ייעודו של כלי גבי כל כל על .4.3
האצירה כאמור לעיל, לאצירת  ספק מובהר כי המשווק ישתמש בכליהאצירה. למען הסר 

פסולת סוללות בלבד )בהתאם ליעוד שנקבע להם כאמור בריש סעיף זה( ולא ישתמש בכלי 
 אצירה אלו לצרכים אחרים. 

 מימון - איסוף מבית הלקוח

אקומיוניטי תישא בכל העלויות  ,לעיל 3.2.2.2.3לגרוע מהאמור בסעיף  מבלי .4.4
כבדה, ממקום האספקה של הציוד החשמלי -הפסולת דומההכרוכות באיסוף 

ואלקטרוני דומה לאותו לקוח, וזאת בהתאם לעלויות שיוסכמו בין 
  פי התנאים שיוסכמו ביניהם.אקומיוניטי לקבלני המשנה המורשים, ועל 

עלויות הכרוכות בהובלת כל הישא באקומיוניטי לא תלמען הסר ספק מובהר כי  .4.5
לא תהיה ו/או לקבלנים . למשווק המשווק ללקוחמ אלקטרוניהציוד החשמלי ו

 .כל טענה ו/או תביעה כנגד אקומיוניטי ביחס לתשלום זה

 מימון – חסוןא

ווק את למש אקומיוניטילעיל, תשלם  3.6חסון כאמור בסעיף שהמשווק יידרש לבצע אככל  .4.6
    להסכם זה. 'ו בנספחרט חסון בהתאם למפועלויות הא

 תשלומים .5

לשלם למשווק עבור פעולות שייעשו על ידי המשווק  אקומיוניטיבכל מקום בו מחויבת  .5.1
חשבונית כדין אליה  , מידי חודש בחודשו,כאמור בהסכם זה, ינפיק המשווק לאקומיוניטי

 אסמכתאותוכן , לאותו חודש בגינו תונפק החשבונית יצורפו דוח פירוט הפעולות כאמור
שבו על פי מנגנון תמחור מובהר כי התשלומים יחו ודיווחים כמפורט בהסכם זה. מתאימות

  קבוע ושוויוני.

 הופקה שעבורוהחודש  מתום יום 60תשלם את הסכום הנקוב בחשבונית בתוך אקומיוניטי  .5.2
לא ערערה על הסכום הנקוב בחשבונית  אקומיוניטי(, וזאת בתנאי כי 60)שוטף +  שבוניתהח

 להלן.  כאמור

 על גובה החשבונית: ערעור .5.3

ערער על הסכום הנקוב בחשבונית וזאת תהיה הזכות ל אקומיוניטיל .5.3.1
 ימי עסקים מיום קבלת החשבונית ובכתב.  21בתוך 

על גובה החיוב במועד כאמור, תיחשב  רערהלא ע אקומיוניטיו היה .5.3.2
ויחולו הוראות  אקומיוניטיכחשבונית שאושרה על ידי  ניתהחשבו
לעיל. עם זאת מוסכם כי אם יתגלו טעויות בחשבונית לאחר  5.2סעיף 

חודשים ממועד הוצאת  6ובמהלך תקופה של  מועד הערעור כאמור
הנקוב  סכוםשילמה את ה אקומיוניטי)ואף לאחר שהחשבונית 

על הסכום הנקוב בחשבונית  לערער אקומיוניטי וכלבחשבונית(, ת
זיכוי אקומיוניטי לתקן את החשבונית ולהעניק למשווק ולדרוש מה

 בהתאם. 



 

תעלה טענות כנגד הקביעות שבחשבונית, כולן או  אקומיוניטיו היה .5.3.3
את  משווקתקן הימצא טענות אלה מוצדקות, משווק יחלקן, וה

 . אקומיוניטיהחשבונית המתוקנת לידי  אתשלח יהחשבונית ו

בכל מקרה של מחלוקת לגבי החשבונית, ינסו הצדדים להגיע להסכמה  .5.3.4
. לואןקיים את הוראות הסכם זה במכו הצדדים למשיזו יבתקופה ו

מתייחסות רק לחלק  אקומיוניטיכי ככל שהטענות של  –עוד מוסכם 
במחלוקת בהתאם  שאינואת הסכום  אקומיוניטי, תשלם מהחשבונית

כמים והמחלוקת כאמור לא יהיה בה לתנאי התשלום הקבועים והמוס
, ככל שלא יפתרו את העברת הסכום שאינו שנוי במחלוקת בכדי לעכ

יסכימו הצדדים על בורר  60המחלוקות לעניין סעיף קטן זה בתוך 
 .מוסכם אשר הכרעתו תהיה סופית

  ההסכם וסיוםההסכם  תקופת .6

: להלן) ההסכם על של שנה אחת החל ממועד החתימהלתקופה הסכם זה הנו  .6.1
סעיף קטן זה, כל אחד של  אעל אף האמור בריש "(המקורי ההסכםתקופת "

סיבה שהיא בהודעה מראש  הסכם זה מכל מהצדדים יהיה רשאי לסיים את
  יום. 60ובכתב של 

שנה )להלן: לתקופה נוספת של  , בכל פעם,תוארך תקופת ההסכם המקורי .6.2
לא  לאחר הצדדים אחד, אלא אם הודיע אוטומטיבאופן  וזאת "(תקופת הארכה"

לפני מועד סיום תקופת ההסכם המקורי או תקופת הארכה  יום 30יאוחר מאשר 
 .לתקופת ההארכה להאריכואת תקופת ההסכם ולא  לסיים ועל כוונת

וכפי  על תקופת ההארכה יחולו הוראות ההסכם המקורי בשינויים המחויבים .6.3
 .שיתוקן מעת לעת

 חוק הוראות יחולו זה הסכם הפרות על, זה בהסכם ספציפיות ותמהורא לגרוע מבלי .6.4
 .1970-תשל״א( חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים

 בוטל שלא זמן כללך תקופת ההסכם או תקופת הארכה מהב בתוקפו יעמוד זה הסכם .6.5
 :הבאים מהמקרים אחד אירעו כן אם אלא ,להלן כמפורט

מיוניטי תיידע את אקו .מוכר יישום כגוף אקומיוניטימ ההכרה נשללה .6.5.1
 ידי עם היוודע לה על שלילת ההכרה ממנה כאמור. המשווק באופן מי

, לרבות נכסים כינוס או פירוק להליכי נכנסו המשווק אוו/ אקומיוניטי .6.5.2
 .הליכים זמניים

 התרחשות עם מידי באופן לסיומו זה הסכם יבוא זה 6.5כאמור בסעיף  מהמקרים אחד בכל
 .ההסכם סיום על הודעה בכל צורך וללא כאמור האירוע

ו/או מכל סעד או זכות העומדת לאקומיוניטי  לעיל 6.5 -ו 6.1מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  .6.6
 להביא רשאי היהכל אחד מהצדדים י בזאת כיסכם מו ,מכח הוראות הסכם זה ו/או כל דין

יום,  14עקב כל הפרה יסודית להסכם זה שלא תוקנה בתוך  מיידי באופן לסיומו זה הסכם
 ככל שהיא ניתנת לתיקון. 

, 3.2.2.2.1של כל אחד מהסעיפים הבאים:  מוסכם כי הפרה יסודית להסכם זה תהא הפרה .6.7
 30בתוך  על ידי הצד המפר שלא תוקנה, 3.12, 3.8,3.9, 3.7, 3.4.2,3.5, 3.2.2.2.3, 3.2.2.2.2

 . בדבר הפרההצד השני יום ממועד ההודעה של 



 

 סודיות  שמירת .7

יכולתם לשמור בסוד ולא לפרסם ו/או למסור כל  ככלמתחייבים בכפוף לכל דין ו הצדדים .7.1
מידע )כהגדרתו להלן( אשר הגיע לחזקתם בקשר עם תוכנו של הסכם זה וביצועו, במהלך 
ביצועו ואחריו, בין בכתב ובין בכל אמצעי אחר להעברת מידע ונתונים, ללא הסכמה מראש 

 ב על פי הוראות כל דיןובכתב של הצד האחר לאופן הפרסום ותוכנו, אלא אם הגילוי מתחיי
לקבלת אישורו של המשווק מראש ובכתב. במקרה שגילוי כאמור יידרש  ובכפוף

במסגרת הליך משפטי כלשהו, המשווק מבקש כי תינתן לו האפשרות )ככל  מאקומיוניטי
הניתן( להביא את עמדתו בפני הגורם הרלוונטי בטרם תינתן החלטה בנושא הגילוי, לאור 

 .י של המשווק, מידע מסחרי רגיש ביותרהיות המידע הסוד

וכן מידע  זה, משמעו סודות מסחריים של הצד האחר ו/או קבלניו 7המונח "מידע" בסעיף  .7.2
כאמור הגיע לידיו עקב, תוך כדי או אגב ביצוע הסכם  , בין אם מידעלחוק 65כאמור בסעיף 

זה ובין אם באופן אחר בקשר להסכם זה, ולמעט מידע שהיה בגדר "נחלת הכלל" טרם 
  1 חתימת הסכם זה או שהפך ל"נחלת הכלל" לאחר מכן.

 לרבות, דין בכל הקבועות ודיווח גילוי לחובות כפופה הינה הסודיות שמירת חובת כי מובהר .7.3
 .לעת מעת שתעודכנה כפי, ותקנותיו ,1968 -"חהתשכ, ערך ניירות חוק

 תוקף שמירת .8

אחד או יותר מהוראות הסכם זה נמצאו בלתי חוקיים, לא יהווה הדבר עילה לביטול  אם .8.1
 ההסכם כולו.

כאמור יפעלו הצדדים להסכם זה ללא דיחוי לשינוי ההוראה או ההוראות הלא  במקרה .8.2
 חוקיים בהסכם.

 שונות .9

כתובות הצדדים הם כאמור במבוא להסכם. צד אשר יעתיק את כתובתו למקום אחר,  .9.1
 על כך לצד האחר. הודעהימסור בתוך זמן סביר, 

שתימסר במסגרת הסכם זה תישלח בדואר רשום לצדדים בכתובותיהם דלעיל,  הודעה כל .9.2
לוח, למש שנמסרהימי עסקים מעת  7ותחשב במקרה כזה כאילו נמסרה למענה לאחר חלוף 

 ביד במשרד הנמען בכתובתו כאמור לעיל. נמסרהאלא אם כן 

מצהירים בזאת כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י הסכם זה לפקח אלא  הצדדים  .9.3
אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. כן מובהר כי כל המועסקים על ידי 

לכל תשלומים, פיצויים או  אקומיוניטילרבות קבלני משנה שלו, לא יהיו זכאים ממשווק ה
עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר לביטול או  בהקשרהטבות אחרות 

 סיום הסכם זה. 

                                                        
מצהירה כי ידוע לה שהמשווק וחברות קשורות אליו הינן  אקומיוניטיבהסכמים עם חברות ציבוריות יתווסף: " 1

חברות ציבוריות והיא מאשרת שלא תבצע כל שימוש אסור במידע פנים שהגיע לידיה במסגרת שירותים נשוא 

לעיל, ימשיכו להיות בתוקף גם לאחר  7.1בהתאם לדיני ני"ע בישראל ובארה"ב. סעיף זה וסעיף  הכלהסכם זה, 

 ."סיום תקופת ההסכם

 



 

וכל המועסקים על ידה, לרבות קבלני משנה שלה, לא ייחשבו אקומיוניטי כמו כן, עובדי  .9.4
או הטבות אחרות לכל תשלומים, פיצויים משווק ולא יהיו זכאים מאת המשווק לעובדי ה

 בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר לביטול או סיום הסכם זה.

או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות ההסכם במקרה מסוים או בסדרת  שתיקה .9.5
 שווה למקרה אחר. ירהמקרים, לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהם גז

השתמש צד בזכויות הנתונות לו על פי ההסכם במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  לא .9.6
 יראו בכך ויתור על אותן זכויות אלא אם נעשה הדבר במפורש בכתב. 

ויתור בקשר לזכות הנובעת מהסכם זה לא יהיה בר תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם  כל .9.7
תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על על ידי שני הצדדים. כל שינוי בהסכם זה לא יהיה בר 

 . )במקרה ונדרש אישורו( ידי שני הצדדים, ואושר על ידי המנהל

 על פי הסכם זה אינן ניתנות להמחאה או להעברה או לשעבוד.הצדדים וחובות  זכויות

משווק ה או כמוסמך לעשות מצגים מטעמה. אקומיוניטילא יציג עצמו כשליח של  המשווק .9.8
 התחייבות זו אף לגבי כל מי מטעמו.יוודא קיומה של 

הסכם זה חלים דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם ועל פיהם בלבד. סמכות  על .9.9
להסכם זה, תהיה לבית המשפט בישראל אשר לו  קשורייחודית בלעדית לדון בכל עניין ה

 אביב.-הסמכות העניינית והמצוי בתל

 ו בכתב קודם.בעל פה א סכםכל ה מחליףו מבטלהנוכחי  ההסכם .9.10

 אקומיוניטייהיה רשאי לאמץ נספחי התיקונים להסכם עם משווקים שתפרסם  המשווק .9.11
מעת לעת, ככל שתפרסם נספחים כאמור לפני מועד חתימת הסכם זה, וכן את נספחי 

 .בעתיד אקומיוניטיהתיקונים שתפרסם 

 

 :מטעמנו המוסמכים החתימה מורשי באמצעות החתום על באו ולראיה

 

 
                           ___________________                        _________________ 

  אקומיוניטי                                                                המשווק                              
 
 
 
 :__________________באמצעות: ____________________                                באמצעות 

 

  



 

 'א נספח

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

 2012-תשע"ב

 1977-ובחוק העונשין, תשל"ז

בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,  םהלן הסעיפים הרלוונטייל

 :2013-תשע"ב

 
 –גוף יישום מוכר  )א( .17

]...[ 

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

י סימן ב' בפרק ה', וסוללות של משווקים הנובעות מחובות משווקים לפ
 ובלבד שעלויות אלה לא יעלו על עלויות סבירות בנסיבות העניין;

 

גוף יישום מוכר יתקשר בחוזה התקשרות עם כל משווק שיפנה אליו  )א( .20
בעניין פינוי פסולת ציוד וסוללות שברשותו, שהיא מקבוצות סיווג או מסוגים 

אם לחוזה לדוגמה שאישר שניתנה לו הכרה לגביהם; ההתקשרות תיעשה בהת
 המנהל בהכרה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה.

פינוי פסולת ציוד וסוללות ממשווק, כאמור בסעיף קטן )א(, ייעשה  )ב( 
בתנאים שוויוניים, בתדירות ובאופן שיבטיחו פינוי סדיר וזמין כך שתימנע הצטברות 

 פסולת ציוד וסוללות אצל המשווק.
 

 

משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי,  )א( .30
יאפשר לקונה או למי מטעמו למסור לו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת 
ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או 

ת על כך; במשקל הדומים למוצר הנמכר, ולא ידרוש ממנו תשלום או תמורה אחר
ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה  –בסעיף זה, "ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה" 

קבוצת סיווג, שנועד לשימוש דומה לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן 
 של הציוד החשמלי והאלקטרוני או בסימן המסחר המופיע עליו.

מכירה שלו מכל משווק של סוללות ומצברים ניידים יתקין בכל נקודת  )ב( 
אצירה ייעודי 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  )ג( 
פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בלא וקריאות, את אפשרות ההחזרה של 

תשלום או תמורה אחרת, כאמור בסעיף קטן )א(, את מיקום אזור ההחזרה של 
פסולת הציוד והסוללות כאמור, שיהיה בתחומי עסקו של המשווק או בקרבתו, ואת 
המגבלות על החזרת פסולת ציוד וסוללות לפי הוראות חוק זה; בסעיף זה, "מקום 

נקודות מכירה, מרכזים למתן שירות ואתרי אינטרנט של  –וק עסקו" של משו
 המשווק.

משווק המוכר במכירה מקוונת ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם  )ד( 
לשימוש ביתי או סוללות ומצברים ניידים, יקיים את חובותיו כאמור בסעיפים 

כירת הציוד או קטנים )א( או )ב(, באופן שבו סופקו הציוד או הסוללות לקונה, בעת מ
 הסוללות, או בדרך יעילה אחרת לקיום החובות כאמור.

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

 

משווק יאחסן פסולת ציוד וסוללות הנמצאת ברשותו, עד למועד פינויה,  .31
 להוראות אלה:בהתאם להוראות לפי חוק זה ובהתאם 



 

פסולת ציוד וסוללות תאוחסן על משטח אטום ובנפרד מסוגי פסולת  (1)
אחרים, כשהיא מופרדת לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ולפסולת סוללות 

 ומצברים;

פסולת ציוד וסוללות תאוחסן באופן שימנה את שמירת הציוד  (2)
 והסוללות, ודליפה של חומרים מהם;

פסולת הציוד והסוללות, לרבות פעולות טיפול כאמור לא יבוצע טיפול ב (3)
 בתוספת השנייה.

 

לצורך פינוי פסולת הציוד והסוללות הנמצאת ברשותו או בשליטתו,  )א( .32
יתקשר משווק בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת 

 ציוד וסוללות מהסוגים שנמצאים ברשותו.

פסולת הציוד והסוללות שברשותו או בשליטתו לגוף  משווק יעביר את )ב( 
יישום מוכר שעמו התקשר; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת 

( וכפי שנקבע 5)א()17תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כאמור בסעיף 
 בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.

גוף היישום המוכר או בכל  לגבי פסולת ציוד וסוללות שלא נאספה על ידי )ג( 
עת שההתקשרות עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה, יפנה המשווק את 

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

 

משווק ינהל רישום מלא ומפורט של פסולת הציוד והסוללות שהתקבלה  )א( .33
 , לפי משקל, קבוצות סיווג, וסוגים.32ושפונתה לפי סעיף  30י סעיף אצלו לפ

המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך מבין עובדי המשרד רשאי לעיין ברישום  )ב( 
כאמור בסעיף קטן )א( ולקבל העתק נכון ממנו, וכן לדרוש ממשווק להמציא לו כל 

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

 

 

43. ]...[ 

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

]...[ 

או  33לא ניהל רישום מלא ומפורט בהתאם להוראות לפי סעיפים  (3)
39; 

למנהל או למי שהוא הסמיך לכך לעיין ברישום או לקבל  לא נתן (4)
 ;39או  33, 22, 6העתק נכון ממנו, בניגוד להוראות לפי סעיפים 

]...[ 

 ;30לא קיבל פסולת ציוד וסוללות, בניגוד להוראות סעיף  2(15)

]...[ 

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

]...[ 

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

 

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות  )א( .44
קנס כאמור  –ידי עובד מעובדיו; המפר חובה זו, דינו , בידי התאגיד או ב43לפי סעיף 

 ( לחוק העונשין.3)א()61בסעיף 

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

 ( במקור.14השמטת פסקה ) 2



 

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

מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט  –זה, "נושא משרה בתאגיד" בסעיף  )ג( 
שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו 

( 1(, )13(, )12(, )11(, )10(, )9(, )6(, )5(, )1בוצעה העבירה, ולעניין עבירות לפי פסקאות )
גם  –)ג( 43( של סעיף 8)-( ו6(, )5(, )3(, )1)ב( ועבירות לפי פסקאות )43( של סעיף 17)-ו

 דירקטור.

 

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה, כמפורט להלן, רשאי המנהל  )א( .46
שקלים חדשים,  20,000להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 

 שקלים חדשים: 40,000בסכום של  –ואם הוא תאגיד 

]...[ 

 )ג(.30עסקו מידע בהתאם להוראות לפי סעיף לא הציג במקום  (2)

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

 שקלים חדשים: 150,000בסכום של  –ואם הוא תאגיד 

]...[ 

משווק או מחזיק בפסולת ציוד לא התקשר בחוזה התקשרות עם  (4)
וסוללות שאינה מהמגזר הביתי שפנה שאליו בהתאם להוראות לפי סעיף 

20; 

]...[ 

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

(, רשאי 8( עד )2)ג()43הפר אדם הוראה מההוראות המפורטות בסעיף  )ג( 
שקלים  300,000עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של  המנהל להטיל עליו

 שקלים חדשים. 600,000בסכום של  –חדשים, ואם הוא תאגיד 

 
 

 :1977-"זתשל, העונשיןהרלוונטי בחוק  הסעיף להלן

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

]...[ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספח ב'-1, ב'-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 סוג המכשיר

 
 

 סיווג )קלה/כבדה(

 כבדה מקרר

 כבדה מקפיא עמוק

 כבדה מזגן

 קלה טלוויזיה

מחשבמסך   קלה 

 קלה מנורות )נורות(

ואפיה)כיריים(  תנור בישול  כבדה 

)רק אפיה( תנור אפיה  כבדה 

)רק כיריים( תנור בישול  כבדה 

 כבדה מדיח כלים

 כבדה מכונת כביסה

 כבדה מייבש כביסה

 כבדה מכונות צילום

ריםוגנרט  כבדה 

 קלה שונות

ומנורות לד גופי תאורה  קלה 

 קלה מיקרוגל

 קלה שואב אבק

טאבלט /  DVD קלה 

 קלה סמארטפון

 קלה וידאו טייפ

 קלה פלטה חשמלית

 קלה קולט אדים

 קלה טלפון נייח

 קלה פקסימיליות

 קלה מצלמות

 קלה צעצועים חשמליים

 קלה שלטים

 קלה ציוד נגינה, מגברים

ים קטניםימכשירים רפוא  קלה 

 קלה שעונים

 קלה כלי עבודה כגון מקדחות

 קלה מכשירי בקרה כגון גלאי עשן

 קלה מחשב כולל שרתים

 קלה מקלדת

 קלה עכבר

 קלה מדפסת

  



 

 פירוט כלי אצירה )יושלם בהסכמת הצדדים( – 'ג נספח
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 רשימת קבלנים מורשים – 'ד נספח

 מיקום שם האתר
EMS Metals שילה 

 ברקן אולטרייד
 אשדוד אולשק
 חדרה, מודיעין אמניר

 משגב אקולוגיה לקהילה מוגנת
 אשדוד RTSאפיק 
 באר שבע ביג פאואר
 רהט בני הלייל

 אשדוד גרין סנטר/קאר סנטר
 קריית ביאליק זוהר ש.ב.א.
 אשדוד זיו מתכות

 פתח תקווה טביב
 ישרש ל.ה. מחזור

 יבנה מטלקס
 אשקלון מחזור עולם
 משמר הנגב נגב אקולוגיה
 אשדוד סעדיאן ניסן
 קריית ביאליק עוז מחזור

 קריית מלאכי עלה שירותי אקולוגיה
 פתח תקווה שורו

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

פורמט דיווח )יושלם בהסכמת הצדדים( – 'ה נספח



 

 עלויות אחסון )יושלם בהסכמת הצדדים( – 'ו נספח

 


