
 

 

 הסכם

 ______ בשנת__ _ בחודש ___ ביום ________-ב ונחתם שנערך
 

 רתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מתאגיד חב –אקומיוניטי  בין:
 51-490750-0מס' חברה 

 , קרית אריה, פתח תקווה7מרחוב אימבר 
 , בני ברק2266ת"ד כתובת לשליחת דואר: 

 03-6704568טלפון/פקס: 
 "( אקומיוניטי)להלן: "

 
 ;מצד אחד                               
 ________________________ לבין:

 ________________ מס' חברה
 מרחוב __________________ 

ֹֹֹֹֹֹ______________;טלפון:______________;  ֹֹ ֹֹ ֹֹ  פקס:ֹֹ
 ;מצד שני                       "(המחזיק)להלן: " 

 
 ; )כהגדרתו להלן( פי החוק-הוכרה כגוף יישום מוכר עלהינה חברה אשר אקומיוניטי ו הואיל

 בפסולת ולתקשר עם גוף יישום מוכר לשם טיפלהלהלן(  ו)כהגדרת מחזיקפי החוק מוטלת חובה על כל -ועל והואיל
 ;ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי

 'א פחבנסוהחובות הנובעות מהם, המפורטות  את הוראות החוק הרלוונטיותמצהיר כי קרא והבין ו המחזיקו והואיל
 ;וכי הינו בגדר מחזיק פסולת שאינה ביתית כהגדרת מונח זה בחוק

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

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:    
 
 הגדרותומבוא  .1

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

מובהר כי הוראות  בנוסף, כם.במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות הנספחים, יגברו הוראות ההס .1.2
ההסכם אינן גורעות מהחובות המוטלות על הצדדים מכוח החוק. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם להוראות החוק 

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

 שימוש יעשה בהם אשר ולמונחים למושגיםהמצורף להסכם זה.  ב' לנספחההגדרות בהסכם זה יהיו בהתאם  .1.3
 .בחוק להם הניתנת המשמעות תינתן זה ,זה או בנספחיוואשר לא הוגדרו מפורשות בהסכם , בהסכם

 ההתקשרות מהות .2

ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי  פסולתברשותו בהיותו מחזיק  ,המחזיק לחוק, 34-)ג( ו20פים סעי הוראות פי על .2.1
– כ הסביבה להגנת המשרד ידי על השהוכר חברהואקומיוניטי, בהיותה  ,"(פסולת ה)תכונה להלן: "כהגדרה בנספח ב' 

  .מעת לעת רשות המחזיקשתצטבר ב  פסולתה פינוי, מחויבים להתקשר בהסכם ל"מוכר יישום גוף"

 הפסולת  מחצרי המחזיק פינוי .3

: להלןפינויה )אשר נדרש פסולת   רשות המחזיקבבכל עת בה תצטבר  לאקומיוניטי להודיע מתחייב מחזיקה .3.1
הפינוי יעשה לפי . אקומיוניטיוהעברתה לרשות  כאמור  הפסולת של פינויה את אקומיניטיעם  ולתאם ,"(ההודעה"

ייעשה  לאקומיוניטיתיאום הפינוי וההעברה כפי שתוסכם מראש על ידי הצדדים.  בכמות פריטים מינימליתקריאה ו
כי בכל הנוגע לפסולת אשר לא תיאסף על ידי גוף יישום מוכר או בכל עת  ,מובהר. להלן 6בהתאם למפורט בסעיף 

 שההתקשרות עם גוף יישום מוכר אינה עומדת בתוקפה, יפעל המחזיק בהתאם להוראות לפי כל דין. 

על הפסולת  באופן שיאפשר את השלמת  לשמורהעומדים לרשותו בכדי ינקוט באמצעים נאותים וסבירים המחזיק  .3.2
 בהסכם זה ובמועד הפינוי המוסכם. פינוי הפסולת  על כל חלקיה עליהם דיווח במועד הקריאה, כאמור 

 קבלנים)להלן: "מי מטעמה מתחייבת לפנות בעצמה או על ידי  אקומיוניטילהלן,  6להוראות סעיף  בכפוף .3.3
  "(.הפינוי)להלן: " הכמפורט בהודע שתצטבר בחצרי המחזיק  הפסולת את ,"(מורשים

 בעלי ( לחוק, שהם7)א()14המפורטים בסעיף עומדים בתנאים  המורשים הקבלניםכי  המצהיר אקומיוניטי .3.4
 בכללהחזיק ברישיונות אלה  ימשיכו וכי זה הסכם לפיהפינוי  עבודותלצורך ביצוע  על פי כל דין הרישיונות הנדרשים



 

 

תנקוט )וכי תעשה כל מאמץ סביר על מנת כי  אקומיוניטיעוד מתחייבת תקופת מתן שירותי הפינוי על ידיהם. 
 לציוד, למתקנים, לאנשים נזק גרימת למנוע כדי הדרושים הזהירות אמצעי בכלמטעמה ינקטו(  ים המורשיםנשהקבל
 המחזיק לעובדי להפרעהאו /ו לפגיעה יגרום לא הפינוי עבודות ביצוע וכי, לו ובסמוך המחזיק באתר הנמצאים ולכלים

 . המחזיק באתר לשוהים או

 הפינוימימון  .4

והמחזיק לא יידרש לשלם לאקומיוניטי ו/או כל  ייעשה באופן בלעדי ומוחלט על חשבונה של אקומיוניטי פסולת פינוי .4.1
בנוסף, ככל שלמחזיק יהיו עלויות איסוף בגין הפסולת אקומיוניטי  "(.מימון הפינוי" :. )להלןכאמור מי מטעמה בגין פינוי

 ,המחזיק יציג לאקומיוניטי אסמכתאות מתאימות בגין עלויות אלוששמדובר בעלויות סבירות ותישא בעלויות אלו ובלבד 
 .ימים 45בתנאי שוטף + , וכנגד חשבונית רבעונית אשר תשולם והכל בכפוף לאישור אקומיוניטי מראש ובכתב

 4.1מימון כאמור בסעיף הובהר כי אקומיוניטי לא תישא ו/או תממן עלויות אחרות כלשהן מלבד מלמען הסר ספק  .4.2
  לעיל.

ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במוצרים  מובהר, כי ככל שהמחזיק יהיה מעוניין בפינוי של פסולת עוד  .4.2.1
תהיה  אקומיוניטיקוב,  1 -ק"ג או שנפחה נמוך מ 100 -שסך משקלה נמוך מו המתאימים גם לשימוש ביתי

כנגד חשבונית  זוביחס לפסולת  אקומיוניטי עלויות הפינוי כפי שיקבעו על ידיבהמחזיק את  חייבלרשאית 
 ימים.  45רבעונית אשר תשולם לאקומיוניטי בתנאי שוטף + 

, יעשו הצדדים ככל יכולתם להגיע להסכמות בדרך ועד תשלומהאו מ חשבוניתבכל מקרה של מחלוקת בנוגע לגובה  .4.3
 ._________.בורר מוסכם. ל והסכמה הדדית. היה והמחלוקת נותרה בעינה, יועבר בירור המחלוקת משא ומתןשל 

 העברת הפסולת  לאקומיוניטי .5

וזאת ללא דרישת ו רשותהמחזיק מתחייב להעביר לבעלותה המלאה של אקומיוניטי את כל הפסולת  שתצטבר ב .5.1
 לעיל.  4.2.1 - 4.1ובכפוף לאמור בהוראות סעיפים מאקומיוניטי  תמורה כלשהי

למחזר ו/או להטמין ו/או לבצע השבה ו/או לערוך הכנה לשימוש  שלא במהלך תקופת הסכם זה מתחייב המחזיק .5.2
ו/או לבצע כל טיפול מכל מן וסוג שהוא, בעצמו ו/או  לייצאחוזר ו/או לבצע שימוש חוזר ו/או למכור ו/או להעביר ו/או 

הוראות , והכל בכפוף לאלא באמצעות אקומיונטי רשות המחזיקבאמצעות מי מטעמו בפסולת  שהצטברה ו/או תצטבר ב
 .להסכם זהנספח ג' ולמסמך הנחיות המשרד להגנת הסביבה המצורף כ לחוק 34סעיף 

 הפינויתיאום  .6

"( יפורטו אתר החברה)להלן: " erp.co.il-http://www.ecommunity שכתובתו אקומיוניטיבאתר האינטרנט של  .6.1
 פסולת .הפינוי של מועד לו/או קבלני המשנה המורשים לצורך תיאום  יאקומיוניטדרכי ההתקשרות עם נציגי 

באחד האמצעיים המנויים או עם הקבלן המורשה  אקומיוניטייצור קשר עם נציגי י המחזיק ,לשם תיאום הפינוי .6.2
על מנת וזאת  ,3.1ובהתאם לתדירות הפינוי כאמור בסעיף  רשות המחזיקמ פסולת בכל עת בה נדרש פינוי לעיל  6.1בסעיף 

)להלן:  חים לו לביצוע הפינויותוך ציון פרטי התקשרות העדכניים שלו ומספר מועדים אפשריים הנו ,לתאם מועד לפינויה
אשר יהיה מוסכם על מועד  לתיאוםמורשים ההקבלנים תפעל בעצמה ו/או באמצעות  אקומיוניטי"(. מועד הקריאה"

 :)להלן ימי עסקים ממועד הקריאה (7שבעה )ולא יאוחר מ , מוקדם ככל הניתןהמחזיקהפסולת  מחצרי לפינוי הצדדים 
 "(. מועד הפינוי המוסכם"

במועד הפינוי  רשות המחזיקו/או מי מנציגיו המוסמכים יהא נוכח בעת ביצוע כל הליך פינוי הפסולת  מ המחזיק .6.3
 חצריוליוודא מראש קיומה של גישה נאותה  המחזיק. הצדדיםהמוסכם או במועד חליפי שייקבע תחתיו בהסכמת 
 סבירים ומקובלים. העמסהבאמצעי מיידית  העמסהלולפסולת , וכי המדובר בפסולת פריקה ונתיקה שניתנת 

ו/או מי מטעמה רשאים לדחות את מועד הפינוי למועד  אקומיוניטיתהא  6.3אחר הוראות סעיף  המחזיקלא מילא  .6.4
 אחר שיתואם בין הצדדים. 

מובהר ומוסכם בזאת, כי בכל הקשור לבטיחות, יצייתו עובדי וקבלני המשנה מטעם אקומיוניטי, להוראות המחזיק,  .6.5
אלא אם הפגיעה בעובד נגרמה בשל מעשה  הם,ל צהומחו בחצרי המחזיקיק לא תהיה אחריות לנזק שיגרם לעובדים ולמחז

 רשלני או במזיד של המחזיק.

 תיעוד הפינויים .7

 פסולת הרישום מלא ומפורט של  הלנת יאה ,את האיסוף בפועל בצעתאו מי מטעמה  אקומיוניטי בו מקרה בכל .7.1
 עביר העתק ממנו למחזיקת, ו"(הרישומים)להלן: " וזאת לפי משקל, קבוצות סיווג וסוגים המחזיק מחצרי פונתהש

 פי דרישה. -עלמשנהו ל םמיאת הרישו עבירי כל צד.אשר יידרש לאשר את הרישומים כאמור
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לשמור  יםמתחייב, את האיסוף בפועל או מי מטעמה יבצעו אקומיוניטי, בכל מקרה בו אקומיוניטיו/או  חזיקהמ .7.2
שנים,  7או למשך  למשך כל תקופת הסכם זה העתקים של הרישומים ו/או המסמכים עליהם מבוססים הרישומים

 . התקופה הקצרה מביניהם

 וביטוח אחריות .8

 .כל צד להסכם יישא באחריות למעשיו לפי כל דין. .8.1

ובביטוח חבות  'לעיל, כל אחד מהצדדים מצהיר כי הוא מחזיק בביטוח צד ג 8.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .8.2
 .מעבידים

 פיצוי מוסכם .9

, כאמור אקומיוניטילידי  שבחצריובגין אי העברת הפסולת  לאקומיוניטימתחייב לשלם  המחזיק .9.1
 . כנדרש לאקומיוניטיטון פסולת שלא הועבר  לכלש"ח  0,003של  סכוםבהוראות הסכם זה, 

 והפרות ההסכם סיום .10

 אף על"(. המקורי ההסכםתקופת : "להלןההסכם ) על של שנה אחת החל ממועד החתימהלתקופה הסכם זה הנו  .10.1
, מכל סיבה שהיא ,ההסכם תקופת תום לפני לסיומו זה הסכם להביא רשאי יהיה כל אחד מהצדדים להסכם, האמור

 .מראש ובכתב ימים 60 שתינתן בהודעה

אם כן  אלא ,"(תקופת הארכה)להלן: "אחת כל אחת שנה של  נוספות לתקופות אוטומטי באופן יתחדש זה הסכם .10.2
על  ,לפני מועד סיום תקופת ההסכם המקורי או תקופת הארכה יום 30לא יאוחר מאשר  ,אחרצד האחד הצדדים להודיע 

  .בהארכת ההסכםאי רצונו 

 וכפי שיתוקן מעת לעת. על תקופת ההארכה יחולו הוראות ההסכם המקורי בשינויים המחויבים .10.3

 הפרת בשל תרופות) החוזים חוק הוראות יחולו זה הסכם הפרות על, זה בהסכם ספציפיות מהוראות לגרוע מבלי .10.4
 .1970-תשל״א( חוזה

 :הבאים מהמקרים אחד אירעו כן אם אלא, להלן כמפורט בוטל שלא זמן כל בתוקפו יעמוד זה הסכם .10.5

באופן מיידי עם היוודע לה על  המחזיקאקומיוניטי תיידע את  .מוכר יישום כגוף אקומיוניטימ ההכרה נשללה .10.5.1
 שלילת ההכרה ממנה כאמור.

 ., לרבות הליכים זמנייםנכסים כינוס או פירוק להליכי הנכנסאקומיוניטי  .10.5.2

 צורך וללא כאמור האירוע התרחשות עם מידי באופן לסיומו זה הסכם יבוא זה 10.5כאמור בסעיף  מהמקרים אחד בכל
 .ההסכם סיום על הודעה בכל
כל אחד  בזאת כיסכם מו ,הוראות הסכם זה ו/או כל דין מבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדת לאקומיוניטי מכח .10.6

 על ידי המפר עקב כל הפרה יסודית להסכם זה שלא תוקנה מיידי באופן לסיומו זה הסכם להביאמהצדדים יהיה רשאי 
  יום, ככל שהיא ניתנת לתיקון. 30בתוך 

הסכם זה ל 7.2, 7.1, 5, 4.1, 3.1הסעיפים הבאים מכל אחד של הפרה תיחשב מוסכם כי הפרה יסודית להסכם זה  .10.7
 הצד השני על ההפרה.  יום ממועד ההודעה של 30בתוך המפר אשר לא תוקנה על ידי 

 סודיות שמירת .11

מידע )כהגדרתו להלן( אשר מתחייבים בכפוף לכל דין וככל יכולתם לשמור בסוד ולא לפרסם ו/או למסור כל הצדדים  .11.1
הגיע לחזקתם בקשר עם תוכנו של הסכם זה וביצועו, במהלך ביצועו ואחריו, בין בכתב ובין בכל אמצעי אחר להעברת 
מידע ונתונים, ללא הסכמה מראש ובכתב של הצד האחר לאופן הפרסום ותוכנו, אלא אם הגילוי מתחייב על פי הוראות כל 

באופן מיידי  לצד האחרת אשר מוסמכת כדין לדרוש את המידע ובלבד שמקבל המידע יודיע ו/או בהתאם לצו של רשו דין
ובכפוף לקבלת אישורו של המחזיק מראש ובכתב. במקרה שגילוי כאמור , על הדרישה שהפנתה אליו הרשות המוסמכת

ניתן( להביא את עמדתו יידרש מאקומיוניטי במסגרת הליך משפטי כלשהו, המחזיק מבקש כי תנתן לו האפשרות )ככל ש
בפני הגורם הרלוונטי בטרם תינתן החלטה בנושא הגילוי, לאור היות המידע הסודי של מקבל השירותים מידע מסחרי 

 רגיש ביותר.



 

 

זה, משמעו סודות מסחריים של הצד האחר ו/או קבלניו, בין אם מידע כאמור הגיע לידיו  11המונח "מידע" בסעיף  .11.2
עקב, תוך כדי או אגב ביצוע הסכם זה ובין אם באופן אחר בקשר להסכם זה, ולמעט מידע שהיה בגדר "נחלת הכלל" טרם 

 .1חתימת הסכם זה או שהפך ל"נחלת הכלל" לאחר מכן

 תוקף שמירת .12

 במקרה, ו, לא יהווה הדבר עילה לביטול ההסכם כולוותאו יותר מהוראות הסכם זה נמצאו בלתי חוקי תאח אם .12.1
 .בהסכם ותכאמור יפעלו הצדדים להסכם זה ללא דיחוי לשינוי ההוראה או ההוראות הלא חוקי

 שונות .13

 הודעהזמן סביר,  כתובות הצדדים הם כאמור במבוא להסכם. צד אשר יעתיק את כתובתו למקום אחר, ימסור בתוך .13.1
כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו על פי או בקשר להסכם זה תשלח בדואר רשום או תימסר ביד או  על כך לצד האחר.

תחשב כמי שהגיעה לנמען ביום המסירה בכתובת הנמען כאמור לעיל,  . הודעה שנמסרה בידדואר אלקטרוניתשלח ב
ראיה  שולחבפועל, בתנאי שבידי ה שליחהתחשב כמי שהגיעה לנמען ביום ה נשלחה בדואר אלקטרוניבפועל. הודעה ש

 מעת שנמסרה למשלוח.ימי עסקים  7בדבר המשלוח. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כמי שהגיעה לנמען תוך 

 .זכות קיזוז או עיכבון מכוח הסכם זה ו/או כל דין םמי מטעמלאו צדדים ולא תהיה ל אין .13.2

לרבות קבלני משנה שלו, מחזיק כל המועסקים על ידי הימים יחסי עובד מעביד בין הצדדים, וכי לא מתקימובהר כי   .13.3
עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על  בהקשרלכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות אקומיוניטי לא יהיו זכאים מ

 .פיו, או בקשר לביטול או סיום הסכם זה

ולא יהיו מחזיק מועסקים על ידה, לרבות קבלני משנה שלה, לא ייחשבו לעובדי הוכל האקומיוניטי כמו כן, עובדי  .13.4
לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או מחזיק זכאים מאת ה

 בקשר לביטול או סיום הסכם זה.

ה מסוים או בסדרת מקרים, לא יהוו תקדים או הסכמה של אחד הצדדים לסטייה מהוראות ההסכם במקר שתיקה .13.5
 שווה למקרה אחר. ירהולא ילמדו מהם גז

נחתם על ידי , זה לא יהיה בר תוקף אלא אם נעשה בכתבאו שינוי בהסכם ויתור בקשר לזכות הנובעת מהסכם זה כל .13.6
 . )במקרה ונדרש אישורו( שני הצדדים ואושר על ידי המנהל

, אלא אם ניתנה הסכמה של הסכם זה אינן ניתנות להמחאה או להעברה או לשעבודעל פי צדדים וחובות ה זכויות .13.7
 .הצד השני מראש ובכתב

יוודא קיומה של התחייבות זו אף  כל צד .ואו כמוסמך לעשות מצגים מטעמ משנהולא יציג עצמו כשליח של  אף צד .13.8
 לגבי כל מי מטעמו.

יהם ועל פיהם בלבד. סמכות ייחודית בלעדית לדון בכל עניין הסכם זה חלים דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פ על .13.9
 אביב.-להסכם זה, תהיה לבית המשפט בישראל אשר לו הסמכות העניינית והמצוי בתל קשורה

בקשר עם מתן שירותי הפינוי על ידי  בעל פה או בכתב קודם סכםכל ה מחליףו מבטלהנוכחי  ההסכם .13.10
 .אקומיוניטי למחזיק בהתאם להוראות החוק

 
 :באמצעות מורשי החתימה המוסמכים מטעמנו החתום על באו ולראיה

 
 
 
                            ___________________                                  _________________ 

  וניטי אקומי                                                                    המחזיק                               
 
 
 :__________________באמצעות: ____________________                                באמצעות 

                                                        
אקומיוניטי מצהירה כי ידוע לה שהמחזיק וחברות קשורות אליו הינן :   "בהסכמים עם חברות ציבוריות יתווסף  1

חברות ציבוריות והיא מאשרת כי לא תבצע כל שימוש אסור במידע פנים שהגיע לידיה במסגרת שירותים נשוא הסכם 
לעיל יעמדו בתוקפם גם לאחר סיום תקופת  9.1ב. סעיף זה וסעיף זה, הכל בהתאם לדיני ניירות ערך בישראל ובארה"

 "ההסכם.
 



 

 

 
 

 'א נספח
 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

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

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

 

 

46. ]...[ 

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

]...[ 

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

  



 

 

 הגדרות - ב' נספח

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

 , כפי שיתוקן מעת לעת;2012 –בסוללות, התשע"ב וואלקטרוני  יחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלה  -" החוק" 

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

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

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

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

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

 ;והשבה חוזר לשימוש
 
 ;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 

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

 לנשיאה וניתנים 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, ביד

 ;ומצברים סוללות ופסולת ואלקטרוני חשמלי ציוד פסולת  -" וסוללותפסולת ציוד "
 
 בית במשקי שמקורה ואלקטרוני חשמלי ציוד פסולת( 1: )מאלה אחת כל  -" הביתי מהמגזר וסוללות ציוד פסולת"

, הרכבה מחמת ואשר, ביתי לשימוש גם המתאימים במוצרים שמקורה ואלקטרוני חשמלי ציוד פסולת( 2; )פרטיים
 אם גם, פרטיים בית במשקי שמקורה ואלקטרוני חשמלי ציוד לפסולת דומים מאפיינים בעלת היא 2וכמותה טיבה

 ;ניידים ומצברים סוללות פסולת( 3; )תעשייה במפעלי או במוסדות, עסק בבתי מקורה
 
  מהמגזר שאינה וסוללות ציוד פסולת"
 ;הביתי מהמגזר וסוללות ציוד פסולת שאינה וסוללות ציוד פסולת  -" הביתי 

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

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

 
 ו/או בטיחותי; יבריאות 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   -" חשמלי ואלקטרוניציוד "
אלקטרומגנטי, וכן ציוד לייצור, להולכה או למדידה של זרם או שדה כאמור, ובלבד שהם מיועדים לשימוש במתח 

תוכנן ומיועד להתקנה כחלק וולט בזרם ישר, למעט ציוד המ 1,500וולט בזרם חילופין או  1,000חשמלי שאינו עולה על 
 או ציוד יראו זה לענייןמציוד אחר שהחוק לא חל עליו, ושיכול למלא את תפקידו המתוכנן רק כחלק מהציוד האחר. 

  ;ואלקטרוני חשמלי כציוד, בחוק הראשונה בתוספת המנוי מכשיר
  

 ;בראשונה יועדו שלשמה למטרה ובסוללות בציוד נוסף שימוש  -" חוזר שימוש"
  

                                                        
 קוב. 1ק"ג או  100בהסכם עד כמות של  4.3בהתאם לסעיף  2



 

 

 

 
  – נספח ג'

 חשמלי ואלקטרוני סוללות ומצבריםציוד  מסמך הנחיות המשרד להגנת הסביבה לאיסור מכירת פסולת
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