הסכם לאיסוף ופינוי פסולת אלקטרונית וסוללות
שנערך ונחתם ביום ________ בחודש _______ בשנת _______
_____________________________
מרחוב ________________________
ח.פ ;____________________:טלפון_____________________:
(להלן" :אחראי לפינוי פסולת" ו/או "הרשות המקומית" ו/או "הרשות")

בין:

מצד אחד;
אקומיוניטי – תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ
מס' חברה 51-490750-0
מרחוב אימבר  ,7קריית אריה ,פתח תקווה
כתובת למשלוח דואר :ת.ד ,3215 .פתח תקוה
טלפון/פקס03-6704568 :
(להלן" :אקומיוניטי" ו/או "החברה")
מצד שני;

לבין:

הואיל

ואקומיוניטי הינה חברה אשר הוכרה כגוף יישום מוכר (כהגדרתו בנספח ב').

והואיל

ועל פי סעיפים (19ב) ו(27 -א) לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני
ובסוללות ,התשע"ב – ( 2012להלן" :החוק") מוטלת חובה על כל אחראי לפינוי
פסולת (כהגדרתו בנספח ב') להתקשר עם גוף יישום מוכר לשם קיום חובות ההפרדה
והאיסוף של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי;

והואיל

והאחראי לפינוי פסולת מצהיר כי הוא קרא והבין את הוראות החוק הרלוונטיות
והחובות הנובעות מהן ,כמפורט בנספח א' להסכם זה.

והואיל

אין כל מניעה להתקשרות הצדדים בהסכם ,והצדדים מבקשים לעגן המוסכם
ביניהם ,כמפורט לעיל ולהלן;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

.2

מבוא
.1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו

.1.2

ההגדרות בהסכם זה יהיו בהתאם לנספח ב' המצורף להסכם זה .למושגים ולמונחים
אשר בהם יעשה שימוש בהסכם ,ואשר לא הוגדרו מפורשות בהסכם זה או בנספחיו,
זה תינתן המשמעות הניתנת להם בחוק.

מטרה
.2.1

מטרתו של הסכם זה הינה קיום הוראות החוק לרבות הוראות סעיפים  19ו 27-לחוק
החלות על האחראי לפינוי פסולת ועל אקומיוניטי בכל הנוגע לפסולת ציוד חשמלי

ואלקטרוני (להלן" :פסולת אלקטרונית") ופסולת סוללות ומצברים (להלן" :פסולת
סוללות").
.3

הצהרות אקומיוניטי
.3.1

.4

אקומיוניטי מצהירה כי:
.3.1.1

אקומיוניטי הינה חברה אשר הוכרה כגוף יישום מוכר על פי החוק
כהגדרתו בנספח ב' ,וכי תמסור הודעה מידית לאחראי לפינוי פסולת על
כל שינוי במעמדה כאמור.

.3.1.2

יש לאקומיוניטי את היכולות הכספיות המתאימות לבצע את החובות
המוטלות עליה על פי החוק ועל פי הסכם זה ואקומיוניטי תפעל בהתאם
לחובות המוטלות עליה על פי הסכם זה.

.3.1.3

אקומיוניטי לא מעסיקה עובדים שאינם אזרחים ישראלים או תושבי
ישראל ,וכי היא תפעל על מנת לוודא שקבלני האיסוף הפועלים מטעמה
אינם מעסיקים עובדים כאמור.

.3.1.4

אקומיוניטי מתחייבת ליידע ולפעול בהתאם לסעיף (40א) לחוק וזאת
החל מיום  1.1.2021בכל הנוגע לאיסור הטמנת פסולת אלקטרונית
וסוללות .בהתאם אקומיוניטי תנחה את כל הגורמים הרלוונטיים ברשות
ואת הקבלנים הפועלים מטעמה כי החל מיום  1.1.2021לא תוטמן פסולת
אלקטרונית וסוללות שתיאסף ברשות המקומית במסגרת הסכם זה.

הסדרי פינוי פסולת הציוד והסוללות
הרשות המקומית מתחייבת ליישם בתחומה את ההסדרים הבאים להפרדה ואיסוף של פסולת
אלקטרונית ופסולת סוללות ,והכל כפי שיוסכם עם אקומיוניטי ובהתאם למפורט בנספח ג'
המצורף להסכם זה:
.4.1

מוקדי איסוף – כלי אצירה
.4.1.1

אקומיוניטי תציב על חשבונה כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת
אלקטרונית אשר יוצבו במוסדות הרשות ובמוסדות החינוך ברשות
במיקומים כמפורט בנספח ג' ,בכמות מינימלית של כלי אצירה אחד ל-
 5,000תושבים ולפחות אחד ברשות (להלן" :כלי האצירה") .כלי האצירה
יסומנו באופן בולט לעין ,לרבות לגבי סוגי הפסולת שמותר או שאסור
להשליך לתוכם ,וכן יוצבו שלטים הכוללים הוראות ברורות בעניין
השלכת פסולת אלקטרונית ,ובעניין איסור לקיחה או איסוף בלא אישור
של פסולת אלקטרונית .כלי האצירה יוצבו במקומות נגישים לציבור
הרחב ,על פי שיקול דעתה של הרשות ,ומיקומיהם יפורסמו באתר
האינטרנט של הרשות .מובהר כי אקומיוניטי תהיה אחראית להחלפת
כלי האצירה במקרה של נזק לכלי האצירה וכן תישא בעלויות התחזוקה
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של כלי האצירה .בנוסף ,לצד כלי האצירה תחלק אקומיוניטי "באלה"
ייעודית וזאת לשם צבירת הפסולת האלקטרונית שתצטבר בכלי האצירה
ואחסונה עד לפינויה כמפורט להלן .בעניין זה מובהר ,כי הרשות תאפשר
לאקומיוניטי להציב את כלי האצירה והבאלות במיקומים שיקבעו בין
הצדדים כאמור ,וזאת ללא קבלת תמורה מאקומיוניטי.

.4.2

.4.1.2

פינוי תכולת הבאלה יעשה על ידי קבלן איסוף שתפעיל אקומיוניטי אשר
יפנה את תכולת הבאלה ישירות למיחזור מוכר כהגדרתו בחוק ,וזאת
בתדירות כפי שתיקבע בהסכמה בין הצדדים ותפורט בנספח ג'.

.4.1.3

למען הסר ספק מובהר ,כי אקומיוניטי תישא בעלויות הפינוי ממוקדי
האיסוף כאמור בסעיף  4.1.2לעיל ובהתאם ,הפינוי ייעשה ללא כל עלות
וללא תמורה לרשות המקומית.

.4.1.4

קבלן האיסוף כאמור ימסור לרשות המקומית פירוט ביחס למשקל
הפסולת האלקטרונית שפונתה ממוקדי האיסוף ,והכל כמפורט בסעיף 12
להלן.

מרכז איסוף:
.4.2.1

ככל שיידרש ,אקומיוניטי תספק לרשות המקומית מתקנים ייעודיים
אשר ישמשו כמרכזי איסוף בהם תתבצע הפרדה בין פסולת אלקטרונית
לפסולת סוללות ,והכל בהתאם לדרישות סעיף  35לחוק ,אשר יוצבו
במיקומים כפי שיוסכם בין הצדדים ויפורט בנספח ג' ,בכמות מינימלית
של מתקן ייעודי אחד ל 50,000-תושבים (להלן" :מרכז האיסוף") .מרכזי
האיסוף יוצבו במקומות נגישים לציבור הרחב ,על פי שיקול דעתה של
הרשות המקומית ומיקומיהם יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות.
בעניין זה מובהר ,כי הרשות תאפשר לאקומיוניטי להציב את מרכזי
האיסוף במיקומים שיקבעו בין הצדדים כאמור ,וזאת ללא קבלת תמורה
מאקומיוניטי.

.4.2.2

תושבי הרשות המקומית יהיו רשאים להביא את הפסולת האלקטרונית
המצטברת אצלם ישירות אל מרכז האיסוף.

.4.2.3

בנוסף ,ככל שהרשות תרצה ליישם בתחומה איסוף מדרכות אשר
במסגרתו תאסוף מוצרי חשמל גדולים מרחבי הרשות ,הרשות מתחייבת
להעביר את הציוד כאמור למרכז האיסוף .במקרה כאמור אקומיוניטי
תממן את עלויות האיסוף של הרשות והכל כפי שיוסכם בין הצדדים וכפי
שיפורט בנספח ג'.

.4.2.4

הרשות תהיה אחראית על הפעלת מרכז האיסוף ותנקוט באמצעי אבטחה
סבירים כדי למנוע גניבות או נזקים לפסולת האלקטרונית ופסולת
הסוללות שתאוחסן במרכזי האיסוף.
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.4.2.5

.4.3

.4.2.5.1

מוצרי חשמל גדולים (כמפורט בנספח ד') :לפי קריאה,
ובכמות פריטים שלא תפחת מ 10-פריטים בכל מרכז
איסוף .יובהר ,כי אקומיוניטי או מי מטעמה יבצעו את
הפינוי תוך  5ימי עסקים מרגע הקריאה.

.4.2.5.2

מוצרי חשמל קטנים :לפי קריאה ובכמות שלא תפחת
ממיכל דולב מלא ו/או משטח מלא בכל מרכז איסוף .יובהר,
כי אקומיוניטי או מי מטעמה יבצעו את הפינוי תוך  5ימי
עסקים מרגע הקריאה.

.4.2.6

מובהר כי אקומיוניטי תישא בעלויות סימון ושילוט מרכז האיסוף
ובעלויות הפינוי ממרכז האיסוף כאמור בסעיף  4.2.5לעיל ובהתאם,
הפינוי ייעשה ללא כל עלות וללא תמורה לרשות המקומית.

.4.2.7

קבלן האיסוף ימסור לרשות המקומית פירוט ביחס למשקל הפסולת
האלקטרונית שפונתה ממרכז האיסוף ,והכל כמפורט בסעיף  12להלן.

פינוי מבתי תושבים
.4.3.1

.4.4

הפסולת האלקטרונית תפונה ממרכזי האיסוף על ידי אקומיוניטי או מי
מטעמה ,בהתאם לתדירות הפינוי כפי שתפורט להלן:

אקומיוניטי או מי מטעמה תבצע איסוף נוסף של מוצרי חשמל גדולים
(כמפורט בנספח ד') בתחומה של הרשות המקומית .איסוף כאמור יעשה
ישירות מבתי התושבים ,ע"פ קריאה ובתיאום מראש ,באופן המפורט
להלן:
.4.3.1.1

הרשות תרכז באמצעות המוקד קבלת פניות של תושבים
לאיסוף מוצרי חשמל גדולים ותעביר רשימה לאקומיוניטי,
לצורך ביצוע הפינוי על ידי אקומיוניטי או מי מטעמה.

.4.3.1.2

אקומיוניטי או מי מטעמה תפנה את הציוד ישירות מבתי
התושבים על פי הרשימה כאמור ,תוך זמן סביר ולא יאוחר
מתוך  5ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה  /רשימה.

.4.3.1.3

מובהר כי אקומיונטי או מי מטעמה ,תהיה רשאית לגבות
מהתושב תשלום שיקבע על ידי אקומיוניטי במחירון,
שיפורסם באתר האינטרנט של אוקומיונטי/הרשות ,עבור
פינוי מוצרי החשמל הגדולים כאמור .למען הסר ספק,
הפינוי ייעשה ללא כל עלות וללא תמורה לרשות המקומית.

הסדר פינוי סוללות
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.4.4.1

אקומיוניטי תספק לרשות המקומיות כלי אצירה ייעודיים לאיסוף
סוללות בכמות אשר תוסכם על הצדדים ושתפורט בנספח ג' ,אשר יוצבו
על ידי הרשות במיקומים אשר יוצבו כלי האצירה לפסולת אלקטרונית
כמפורט בסעיף  4.1.1לעיל ובמיקומים נוספים עליהם יסכימו הצדדים
(להלן" :מוקדי האיסוף").

.4.4.2

בנוסף ,תספק אקומיוניטי לרשות כלי אצירה ייעודי לפסולת סוללות אשר
יוצב במרכז האיסוף.

.4.4.3

מובהר ,כי הרשות תאפשר לאקומיוניטי להציב את כלי האצירה
הייעודיים לאיסוף סוללות במיקומים שיקבעו בין הצדדים כאמור
בסעיפים  4.4.1ו 4.4.2 -לעיל ,וזאת ללא קבלת תמורה מאקומיוניטי.

.4.4.4

הרשות המקומית תהיה אחראית על ריכוז פסולת הסוללות שתיאסף
במוקדי האיסוף ולהעבירה למרכז האיסוף .אקומיוניטי תממן את עלויות
הרשות המקומית בעניין זה ככל שיהיו עלויות כאמור ,וזאת כנגד תחשיב
של הרשות המקומית על עלויותיה שיאושרו על ידי אקומיוניטי מראש
ובכתב ,ובלבד שמדובר בעלויות סבירות.

.4.4.5

אקומיוניטי תפנה על חשבונה את פסולת הסוללות המרוכזת כאמור
ממרכז האיסוף ,ללא עלות וללא תמורה לרשות המקומית .תדירות פינוי
פסולת הסוללות ממרכז האיסוף יעשה על פי קריאה של הרשות  ,זאת
כאשר תכולתה של חבית אחת בנפח  200ליטר הממוקמת במרכז האיסוף
תעלה על כ ,80%ובכל אופן בתדירות שלא תפחת מאחת לחצי שנה.

על אף האמור בסעיף  4לעיל  ,הרשות המקומית תהיה רשאית ליישם בתחומה הסדר הפרדה
שונה מההסדרים המפורטים בסעיף  4לעיל ,שיותאם לצרכי רשות ,ובלבד שקיבלה לכך את
הסכמת אקומיוניטי ואת אישורו של המשרד להגנת הסביבה.
.7

הבעלות בפסולת הציוד החשמלי והסוללות
.7.1

.8

מובהר וידוע לרשות המקומית כי הבעלות בפסולת האלקטרונית ובפסולת הסוללות
שיאספו מתחומי הרשות הינה של אקומיוניטי בלבד .הרשות המקומית מתחייבת
בזאת כי היא או מי מטעמה לא יעשו בפסולת האלקטרונית ו/או בפסולת הסוללות
כל שימוש ו/או פעולה החורגת מהאמור בהסכם זה מבלי לקבל את אישורה של
אקומיוניטי מראש ובכתב.

השקעה משותפת במודעות הציבור
.8.1

האחראי לפינוי פסולת ואקומיוניטי ישקיעו משאבים משותפים ,כפי שיוסכם ביניהם
ובהתאם לתכנית פרסום והסברה מוסכמת ומפורטת אשר מצורפת כנספח ה'
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להסכם זה ,וזאת על מנת להגביר את מודעות הציבור לפעילות הפרדת פסולת
אלקטרונית כמתואר בהסכם זה.
.8.2

.9

פגישות מעקב
.9.1

.10

.11

הצדדים יקיימו פגישות מעקב לבחינת התקדמות ההסכם ,בתדירות אשר תוסכם בין
הצדדים ובהתאם לצורך .הרשות המקומית תעביר לאקומיוניטי ,לפי בקשתה ,מידע
רלוונטי לבחינת התקדמות ההסכם מעת לעת ,ובלבד שאין באיסוף המידע הנדרש
בכדי להכביד הכבדה שאינה סבירה על הרשות המקומית.

אחריות לנזק וביטוח
.10.1

כל אחד מהצדדים ,אחראי על פי דין לכל נזקי גוף ו/או רכוש שייגרמו במישרין לצד
שכנגד ,לעובדיו או לכל מי שפועל בשמו ,מטעמו או עבורו וכן לצד שלישי כלשהו ,בגין
מעשה או מחדל של אותו צד ,עובדיו ,ו/או של שלוחיו או של כל הפועלים בשמו או
מטעמו בקשר עם ביצוע הפעילות.

.10.2

הרשות מצהירה בזאת כי היא ערכה ומחזיקה את כל הביטוחים הנדרשים לכיסוי
אחריותה לצורך יישומו של הסכם זה .הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל
ביטוח הנערך ע"י אקומיוניטי.

.10.3

אקומיוניטי מצהירה בזאת כי היא ערכה ומחזיקה את הביטוחים כמפורט בנספח
הביטוח המצורף כנספח ו' .הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח
הנערך ע"י הרשות.

.10.4

כל הביטוחים הנ"ל יבוצעו בנוסח ובתנאי פוליסות "ביט" העדכניות ליום תחילת
הביטוח .כל אחד מהצדדים יבצע את הביטוחים על חשבונו וכן ישא בסכומי
ההשתתפות העצמית בביטוחים הנערכים על ידו.

פיקוח
.11.1

.12

בהתאם לאמור בסעיף (17ד)( )7לחוק ,כל אחד מהצדדים יממן מחצית מעלויות
תכנית הפרסום וההסברה כאמור.

הרשות המקומית מתחייבת לאפשר לאקומיוניטי ו/או לנציגים מטעמה לבדוק
ולפקח על יישום ההסכם כנדרש ,לפי שיקול דעתה ,ובכלל זה ביצוע ביקורת פתע
בשטח וללא הודעה מוקדמת.

דיווחים
.12.1

קבלן האיסוף יעביר לרשות המקומית אחת לחודש דיווחים על הפסולת
האלקטרונית ופסולת הסוללות שנאספו בתחומה ממוקדי האיסוף ,הכוללים תעודות
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שקילה ואסמכתאות המפרטות את מועד הפינוי ,משקל הפסולת ,סוג הפסולת
ומיקום מוקדי האיסוף שפונו.
.12.2

.13

מימון עלויות
 .13.1ככל שהרשות המקומית תיישם בתחומה איסוף מדרכות כאמור בסעיף  4.2.3לעיל,
אקומיוניטי תממן את עלויות האיסוף של הרשות בסכום אשר יוסכם בין הצדדים
ויפורט בנספח ג' (להלן" :התמורה").
.13.2

.14

הרשות המקומית תאשר לאקומיוניטי את הדיווחים שיעביר קבלן האיסוף כאמור
לעיל ,וזאת באמצעות המערכת הממוחשבת של אקומיוניטי או בכל דרך אחרת עליה
תורה אקומיוניטי לרשות המקומית .בנוסף ,מעת לעת הרשות תבצע בדיקת סבירות
של המשקל המדווח ביחס לפוטנציאל משקל הפסולת המוערכת על ידי הרשות,
ותעדכן את אקומיוניטי על חריגות משמעותיות ממשקל זה.

בכל הנוגע לתמורה שתשולם לרשות המקומית ,אופן הנפקת החשבונית יהיה בהתאם
להוראות הבאות:
.13.2.1

הרשות המקומית תנפיק לאקומיוניטי בראשון לחודש הראשון בכל רבעון
קלנדרי ,חשבון (להלן" :החשבון") ובו חיוב עבור עלויות האיסוף של
הרשות כמפורט בסעיפים  4.4.4ו 13.1 -לעיל.

.13.2.2

אקומיוניטי תשלם את הסכום הנקוב בחשבונית בתוך  45יום מיום קבלת
החשבונית לידיה ,וזאת לאחר שבדקה את החשבון ואישרה אותו.

תקופת ההסכם; סיום ההסכם
.14.1

תקופת ההסכם תהיה מיום חתימתו ולמשך שנים עשר ( )12חודשים (להלן" :תקופת
ההסכם").

.14.2

תקופת ההסכם תתחדש באופן אוטומטי לתקופות נוספות של שנה אחת כל אחת
(להלן" :תקופת הארכה") .על תקופת ההארכה יחולו הוראות ההסכם בשינויים
המחויבים וכפי שיתוקן מעת לעת.

.14.3

על אף האמור בסעיפים  14.1ו 14.2 -לעיל ,כל צד יהיה רשאי להביא את תקופת
ההסכם לידי סיום ,מכל סיבה שהיא ,בהודעה של  30יום מראש ובכתב לצד שכנגד,
וזאת מבלי שהדבר יחשב כהפרת ההסכם מצידו.

.14.4

מוסכם על הצדדים כי ככל שהמשרד להגנת הסביבה ידרוש לבצע שינויים בהסכם,
הצדדים יפעלו במשותף לביצוע השינויים הנדרשים.

.14.5

מבלי לגרוע מכל הסעדים העומדים לצדדים על פי כל דין ,יובהר כי הפרת הוראות
סעיפים  12 ,11 ,8 ,4ו 13 -לעיל ייחשבו להפרה יסודית של ההסכם .הפרה יסודית
כאמור שלא תוקנה תוך  7ימים מיום קבלת התראה על כך ,תקנה לצד המתריע זכות
לסיים את ההסכם באופן מיידי.
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ולראיה באו על החתום:

_______________________
אקומיוניטי

___________________
הרשות המקומית
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נספח א'
פירוט סעיפי החוק הרלוונטיים בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,תשע"ב2012-
.19

(א) גוף יישום מוכר ,שניתנה לו הכרה לגבי פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי ,יציע לכל אחראי לפינוי פסולת
להתקשר עמו בחוזה התקשרות ,בעניין הפרדה ואיסוף של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי שבתחומו,
בתנאים שוויוניים; ההתקשרות תיעשה בהתאם לחוזה לדוגמה שאישר המנהל בהכרה ובהתאם לתנאים שנקבעו
בה.
(ב) גוף יישום מוכר יתקשר בחוזה התקשרות כאמור בסעיף קטן (א) ,עם כל אחראי לפינוי פסולת שיפנה אליו,
בעניין הפרדה ואיסוף של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי שבתחומו ,לגבי פסולת כאמור מקבוצות סיווג או
מסוגים שניתנה לו הכרה לגביהם.
(ג) גוף יישום מוכר יהיה אחראי לפינוי של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי שבתחומם של כל האחראים
לפינוי פסולת שעמם התקשר ,בהתאם לתנאי ההתקשרות ולתנאי ההכרה; פינוי כאמור ייעשה באופן שוויוני,
בתדירות ובאופן שיבטיחו פינוי סדיר וזמין לציבור וימנע הצטברות של פסולת ציוד וסוללות ,והכל בהתאם
להוראות סעיף  26ולפי כל דין.

.26

(א) אחראי לפינוי פסולת יבצע בתחומו ,בכפוף להוראות לפי סעיף זה ולפי סעיף (67א)( ,)3הפרדה של פסולת
ציוד וסוללות מהמגזר הביתי מפסולת אחרת ואיסוף פסולת הציוד והסוללות מהמגזר הביתי.
(ב) ( )1הפרדה ואיסוף כאמור בסעיף קטן (א) ייעשו בדרכים אלה:
(א) הקמה של מוקדי איסוף ואיסוף הפסולת מהם או הקמה והפעלה של מרכזי איסוף;
(ב) איסוף מכשירי חשמל גדולים שתושבים הוציאו מחוץ לבתיהם ,במועדים קבועים;
( )2נוסף על האמור בפסקה ( ,)1אחראי לפינוי פסולת רשאי לאסוף פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי,
מבתי תושבים על פי קריאה ותיאום מראש ,או בדרך אחרת שאישר המנהל.
(ג) הבאה והשלכה של ציוד וסוללות מהמגזר הביתי למרכז איסוף ואיסוף מכשירי חשמל גדולים כאמור בסעיף
קטן (ב)( ,)1על ידי יחיד שאין עיסוקו בפסולת ,לא יהיו כרוכים בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מן היחיד.
(ד) ( )1אחראי לפינוי פסולת יבצע את ההפרדה והאיסוף כאמור בסעיף קטן (א) באופן שיבטיח זמינות מרכזי
איסוף ומוקדי איסוף לכלל הציבור ואיסוף בתדירות שתמנע הצטברות של פסולת ציוד וסוללות;
( )2המנהל רשאי לפרסם באתר האינטרנט של המשרד אמות מידה לעניין פריסת מוקדי איסוף ומרכזי
איסוף ותדירות האיסוף בתחומו של אחראי לפינוי פסולת לשם הבטחת זמינות ותדירות כאמור בפסקה
( ;)1הודעה בדבר פרסום אמות מידה כאמור תפורסם ברשומות.
(ה) נוסף על הוראות לפי פרק ו' ,אחראי לפינוי פסולת יקים ויפעיל את מוקדי האיסוף ומרכזי האיסוף שבתחומו
בהתאם להוראות אלה:
( )1במרכז איסוף תבוצע הפרדה בין פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועדת לשימוש חוזר או להכנה
לשימוש חוזר ,לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני אחרת;
( )2תבוצע הפרדה בין פסולת סוללות ומצברים לפסולת אחרת;
( )3אופן ההפרדה והאיסוף לא יפגע באפשרות לשימוש חוזר ,להכנה לשימוש חוזר או למיחזור של פסולת
הציוד והסוללות ,וימנע התפזרות של חומרים מסוכנים או גרימת מפגעים סביבתיים ובריאותיים מהפסולת
האמורה ,ובכלל זה יוצבו מכלי אצירה אטומים או מקורים כך שתימנע הרטבה של פסולת הציוד
והסוללות;
( )4מכלי אצירה לפסולת ציוד וסוללות יסומנו באופן בולט לעין ,לרבות לגבי סוגי הפסולת שמותר או
שאסור להשליך לתוכם;
( )5יוצבו שלטים הכוללים הוראות ברורות בעניין השלכת פסולת הציוד והסוללות ,ובעניין איסור לקיחה
או איסוף בלא אישור של פסולת ציוד וסוללות;
( )6תימנע כניסה או גישה למרכז איסוף או למוקד איסוף של כל אדם שאינו מורשה לכך על ידי אחראי
לפינוי פסולת ,ויינקטו צעדים למניעה של לקיחה או איסוף בלא אישור של פסולת הציוד והסוללות ממרכז
איסוף או ממוקד איסוף.
(ו) פסולת ציוד וסוללות מזיקה תופרד ותפונה לפי הוראות שיקבע השר.
(ז) אחראי לפניוי פסולת יפרסם לציבור בתחומו ,מעת לעת ,מידע על –
( )1מרכזי האיסוף ומיקומם ,מועדי הפינוי למכשירי חשמל גדולים והאפשרויות לתיאום פינוי מבית
התושב כאמור בסעיף קטן (ב);
( )2האפשרות להבאה ולהשלכה של ציוד וסוללות מהמגזר הביתי במרכזי איסוף ,בלא תשלום או דרישת
תמורה אחרת מיחיד שאין עיסוקו בפסולת ,כאמור בסעיף קטן (ג);
( )3הסימונים של מכלי האצירה לפסולת ציוד וסוללות ,וסוגי הציוד וסוללות שמותר או שאסור להשליך
לאותם מכלים כאמור בסעיף קטן (ה)(;)4
( )4החובה להפריד פסולת ציוד וסוללות מפסולת אחרת ולא להשליכה כשהיא מעורבת בפסולת אחרת.
(ח) לשם קיום חובותיו לפי חוק זה ,אחראי לפינוי פסולת לא יעסיק אלא עובדים שמתקיים בהם האמור בסעיף
(14א)(.)7
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(ט) בסעיף זה" ,מכשירי חשמל גדולים" – כמשמעותם בפרט  4לתוספת הראשונה.
.27

(א) לשם קיום חובות ההפרדה והאיסוף של אחראי לפינוי פסולת לפי סעיף  ,26על אחראי לפינוי פסולת
להתקשר בחוזה התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי.
(ב) אחראי לפינוי פסולת יעביר את פסולת הציוד וסוללות שהופרדה במרכזי האיסוף ונאספה ממוקדי איסוף,
מחוץ לבתי תושבים או מבתיהם בתחומו בהתאם לחובותיו לפי סעיף  ,26לגוף יישום מוכר שעמו התקשר; העברה
כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון של ההפרדה והאיסוף כאמור בסעיף
(17א)( ,)2כפי שנקבעה בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.
הוקם מרכז איסוף או הוצב מוקד איסוף כאמור בסעיף (26ב)( ,)1וניתנה הודעה על כך על ידי האחראי לפינוי
פסולת ,לא ישליך אדם פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי שבתחומו של האחראי לפינוי פסולת ,אלא במרכז
האיסוף או במוקד האיסוף ובהתאם להוראות לפי סעיף  ,26אלא אם כן החזיר את הפסולת האמורה למשווק
כאמור בסעיף .30
(א) לא ייקח אדם פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי ממרכז איסוף או ממוקד איסוף ולא יאסוף ולא יפנה
פסולת כאמור בתחומו של האחראי לפינוי פסולת אלא באישור האחראי לפניוי פסולת; אישור כאמור יינתן
בכפוף להוראות סעיף (27ב).
(ב) אחראי לפינוי פסולת ינקוט אמצעי אכיפה כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף זה.

.43

[]...
(ב) מי שעשה אחד מאלה ,דינו – מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף (61א)( )3לחוק העונשין ,ואם הוא
תאגיד ,דינו – כפל הקנס האמור:
[]...
( )10לא ביצע הפרדה או איסוף של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בהתאם להוראות לפי סעיף ;26
( )11לא התקשר עם גוף יישום מוכר ,בניגוד להוראות סעיף (27א);
( )12לא העביר פסולת ציוד וסוללות לגוף יישום מוכר ,בניגוד להוראות סעיף (27ב);

.44

(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע עבירות לפי סעיף  ,43בידי התאגיד או
בידי עובד מעובדיו; המפר חובה זו ,דינו – קנס כאמור בסעיף (61א)( )3לחוק העונשין.

.46

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

.28

.29

[]...
() 3

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

[]...
() 6

הפר הוראה מההוראות המפורטות בסעיף (43ב) ,למעט לפי סעיף (43ב)( )11ו.)13(-

[]...
(ד) לא התקשר אחראי לפינוי פסולת עם גוף יישום מוכר לעניין הפרדת פסולת ציוד וסוללות ופינוי של פסולת
ציוד וסוללות מתחומו ,בניגוד להוראות סעיף (27א) ,רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה
בסכום של  500,000שקלים חדשים.
להלן הסעיף הרלוונטי בחוק העונשין ,תשל"ז:1977-
.61

(א) על אף האמור בכל חוק ,מקום שהוסמך בית המשפט בחוק להטיל קנס ,רשאי הוא להטיל
[]...
( )3אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משנה ולא יותר משלוש שנים  -קנס עד  75,300שקלים חדשים;
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נספח ב' -הגדרות
"אחראי לפינוי פסולת" – רשות מקומית ,וכן כל מי שחייב לפי כל דין ,למעט חובה מכוח חוק עזר ,באיסוף ובפינוי של
פסולת משטח שבבעלותו או בהחזקתו;
"גוף יישום מוכר"  -חברה שהמנהל הכיר בה לפי הוראות סעיף  14לחוק;
"הכנה לשימוש חוזר" -פעולות בדיקה ,ניקוי או תיקון של פסולת ציו ד חשמלי ואלקטרוני ,המאפשרות שימוש חוזר
בה ,בלא צורך בביצוע פעולות נוספות;
"המנהל"  -מי שמונה כאחראי על תחום הציוד והסוללות במשרד להגנת הסביבה לפי סעיף  60לחוק;
"השבה" -הפקת אנרגיה מפסולת ציוד וסוללות או תהליך עיבוד של פסולת ציוד וסוללות כאמור לחומר המשמש
להפקת אנרגיה;
"השבה מוכרת" – השבה במפעל השבה המורשה על פי כל דין;
"מוקד איסוף" – מכל ייעודי קטן ,או מספר מצומצם של מכלים כאמור ,לאצירה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי,
שהוצב על ידי אחראי לפינוי פסולת להשלכה ראשונה של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי על ידי תושבי המקום;
"מרכז איסוף" – מיתקן או מתחם המיועדים לקליטה ולאיסוף ראשוניים של פסולת ציוד וסוללות;
"מרכז הכנה לשימוש חוזר" – מתחם או מיתקן המיועדים להכנה לשימוש חוזר של פסולת ציוד וסוללות;
"מרכז מיון" – מתחם או מיתקן המיועדים למיון של פסולת ציוד וסוללות;
"מיחזור" -תהליך עיבוד של פסולת ציוד וסוללות למוצרים ,לחומרים או לחומרי גלם ,למעט שימוש חוזר ,הכנה
לשימוש חוזר והשבה;
"מיחזור מוכר" – קבלה למיחזור במפעל מיחזור המורשה על פי כל דין;
"מרכז לפסולת ציוד וסוללות" -מרכז איסוף ,מוקד איסוף ,מרכז מיון או מרכז הכנה לשימוש חוזר;
"סוללה או מצבר"  -מקור של אנרגיה חשמלית הנוצרת מהתמרה ישירה של אנרגיה כימית ,המורכב מתא סוללה ראשי
אחד או יותר שאינו ניתן לטעינה ,או מתא סוללה משני אחד או יותר הניתן לטעינה;
" סוללה או מצבר ניידים"  -סוללה או מצבר ,סוללת כפתור או מארז סוללות ,שהם אטומים וניתנים לנשיאה ביד,
ואינם סוללה או מצבר תעשייתיים או סוללה או מצבר לרכב מנועי;
" פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי"  -כל אחת מאלה ) 1( :פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי בית
פרטיים; ( )2פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה 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 תעשייה; ( ) 3פסולת סוללות ומצברים ניידים;
"פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי"  -פסולת ציוד וסוללות שאינה פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי,
שמשקלה עולה על  100ק"ג או שנפחה עולה על  1קוב;
" פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני"  -ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי ואלקטרוני וחומר מתכלה
שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני ,שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם ,או שהוא נדרש להשליכם לפי
דין ,ולמעט סוללה או מצבר שהם חלק מציוד כאמור ;
" ציוד חשמלי ואלקטרוני"  -מוצר ,ציוד או מכשיר המיועד לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי ,וכן
ציוד לייצור ,להולכה או למדידה של זרם או שדה כאמור ,ובלבד שהם מיועדים לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על
 1,000וולט בזרם חילופין או  1,500וולט בזרם ישר ,למעט ציוד המתוכנן ומיועד להתקנה כחלק מציוד אחר שהחוק לא
חל עליו ,ושיכול למלא את תפקידו המתוכנן רק כחלק מהציוד האחר .לעניין זה יראו ציוד או מ כשיר המנוי בתוספת
הראשונה בחוק ,כציוד חשמלי ואלקטרוני;
"רשות מקומית" – עירייה ,מועצה מקומית או איגוד ערים שבין תפקידיו איסוף ופינוי של פסולת;
"שימוש חוזר"  -שימוש נוסף בציוד ובסוללות למטרה שלשמה יועדו בראשונה;

- 11 -

נספח ג'
בהתאם לסעיף  4להסכם ,להלן יפורטו הסדרי ההפרדה שבחרה הרשות המקומית ליישם בתחומה:

סוג ההסדר

מספר כלי
אצירה לפסולת
אלקטרונית/
לסוללות ומספר
מרכזי איסוף
שיסופקו לרשות

מיקומי הצבת כלי
האצירה לפסולת
אלקטרונית/
לסוללות /מרכז
האיסוף

מוקדי איסוף –
כלי אצירה
לפסולת
אלקטרונית
מרכז איסוף

איסוף מבתי
תושבים

איסוף סוללות
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תדירות פינוי

הערות

נספח ד'
בהתאם לסעיף  4.2.5.1להסכם ,להלן פירוט מוצרי החשמל הגדולים:
•
•
•
•
•
•
•

מקרר
מכונת כביסה
מדיח
תנור
מייבש כביסה
טלויזיה
מזגן
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נספח ה'
להלן תפורט תכנית הפרסום וההסברה כפי שתיושם ברשות המקומית:
 .1אקומיוניטי והרשות המקומית יכינו במשותף תכנית פרסום והסברה המותאמת למאפייניה של
הרשות (להלן" :התכנית") .מטרת התכנית הינה להגדיל את מספר משקי הבית בתחום הרשות
המקומית אשר לוקחים חלק בתהליך הטיפול הסביבתי בפסולת אלקטרונית ופסולת סוללות ,על
ידי פירסום מידע לציבור בדבר:
 .1.1החובה להפריד פסולת ציוד וסוללות מפסולת אחרת ולא להשליכה כשהיא מעורבת בפסולת
אחרת;
 .1.2מרכזי האיסוף ומיקומם ,אפשרויות ההשלכה או החזרה מותרת של פסולת ציוד וסוללות
בלא תשלום או דרישת תמורה אחרת ,מועדי האיסוף של מכשירי חשמל גדולים והאפשרויות
לתיאום פינוי מבית התושב בתשלום ,והכל בהתאם להסדרים שנקבעו ברשות המקומית,
כפי שיפורסמו באתר האינטרנט של הרשות;
 .1.3אופן סימונם של מכלי האצירה לפסולת ציוד וסוללות וסוגי הציוד וסוללות שמותר או
שאסור להשליך לאותם מיכלים;
 .1.4החשיבות והתועלת שבהעברת פסולת ציוד וסוללות לשימוש חוזר ,למיחזור או להשבה,
וההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של חומרים מסוכנים המצויים בפסולת ציוד וסוללות.
 .2הצדדים יקבעו את התקציב הנדרש ליישום התכנית ויפרטו בה את אופן חלוקת מימון התכנית
בין הרשות המקומית לבין אקומיוניטי ,כך שכל אחת תישא במחצית מהעלויות בהתאם לסעיף
(17ד)( )7לחוק.
 .3לאחר אישור התכנית על ידי הצדדים (להלן" :התכנית המאושרת") ,תחתם התכנית ותצורף
כנספח ה' 1להסכם.
 .4הרשות המקומית תמנה מטעמה מנהל ליישום התכנית המאושרת (להלן" :המנהל") .המנהל
יהיה אחראי לוודא כי הרשות המקומית מקיימת את התחייבויותיה במסגרת התכנית ובמועדים
שנקבעו .כמו כן ,המנהל יהיה אחראי לקשר בין הגורמים השונים ברשות המקומית כדי להביא
לשיתוף פעולה ביניהם ,והכל על מנת למקסם את היישום של התכנית .בין היתר יוודא המנהל כי
יישום התכנית המאושרת על ידי הרשות המקומית יבוצע בליווי גורם מתאים מטעם הרשות
המקומית שיהיה נוכח בעת הביצוע (לדוגמא :הפצה של חומר הסברתי למשקי בית ברשות
המקומית ,ילווה בנציג מטעם הרשות המקומית ,על מנת לוודא כי בוצעה הפצה ראויה בצורה
איכותית ומקצועית).
 .5כל אחד מהצדדים להסכם מתחייב שלא לעשות שימוש בתכנים כלשהם במסגרת יישום התכנית
המאושרת ,ללא אישור מראש של הצד השני.
 .6בסיום כל רבעון קלנדרי תתקיים פגישת סטאטוס בין הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית
לבין אקומיוניטי .במסגרת הפגישה ייבחנו הצדדים את אופן יישום התכנית ואפקטיביות התכנית.
מטעם אקומיוניטי ינכח הגורם האחראי על תחום השיווק וההסברה ברשויות המקומיות ומטעם
הרשות ינכח המנהל האחראי ליישום התכנית וכן כל בעלי עניין רלוונטיים אחרים ברשות ,בין
היתר ,נציגים ממחלקות חינוך ,נוער ,אירועים ,גמלאים ,חינוך בלתי פורמלי ,דוברות ,פרסום
ואיכות סביבה/שפ"ע.
 .7ככל שהרשות לא תעמוד בהתחייבויותיה במסגרת התכנית ו/או במועדים שנקבעו ,אקומיוניטי
שומרת לעצמה את הזכות "להקפיא" את ההשקעה הכספית אליה התחייבה ,עד למועד בו הרשות
תשלים את התחייבויותיה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה של אקומיוניטי בכל
מקרה של הפרת ההסכם.
 .8מימון התכנית בשווה כסף :הרשות רשאית לתמחר פעילויות ולממן את חלקה בתכנית בשווה
כסף בהתאם למפורט בתכנית המאושרת .למשל ,הרשות רשאית להקצות נכסים פרסומיים
(שלטי חוצות ,פרסום במקומון) ,עלויות אלו יכומתו לשווי כספי ויקוזזו מחלקה של הרשות
המקומית במימון התכנית .יובהר ,כי פעילות התנדבותית ברשות המקומית אינה ניתנת לכימות
כספי ולא תחשב כשווה כסף.
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מסגרת התקציב הכולל הצפוי ליישום התכנית המאושרת במהלך תקופת ההטמעה (כהגדרתה
בתוכנית המאושרת) ,תוך הנחה כי יוצבו ___ כלי אצירה בתחום הרשות המקומית ,הינו
{להשלמה} ש"ח ,כך שכל אחד מהצדדים מתחייב לשאת במחצית העלויות בסך של
{להשלמה}ש"ח .מובהר ומוסכם כי תקציב מפורט וסופי ,לרבות אבני דרך להוצאתו ,יצורף
לתכנית המאושרת ותקציב זה בלבד יחייב את הצדדים.
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נספח ו'
להלן נוסח אישור הביטוח המוצע על ידי אקומיוניטי:
אני הח"מ ,הראל חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים כי לבקשת אקומיוניטי בע"מ (להלן :החברה):
 .1ערכנו פוליסת ביטוח לתקופה מ __________ -ועד __________ בקשר עם הסכם לאספקת
שירותי פינוי פסולת לסוגיה לרבות פסולת ציוד וסוללות (להלן" :השירותים") ,כאשר היקף הכיסוי
בפוליסות כדלקמן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כהראל ביט _____ ובכפוף
לאמור להלן:
 .2ביטוח חבות כלפי צד שלישי – פוליסה מספר _________________
ביטוח חבות כלפי צד שלישי לכיסוי חבות החברה על פי דין ,בגבול אחריות  ₪ 8,000,000לאירוע
ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.
 2.1ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה לגבי חבות עקב אש ,התפוצצות ,בהלה ,פרעות ,שביתות והשבתות,
שימוש במנופים ,מכשירי הרמה ,לרבות פריקה וטעינה ,חבות בגין וכלפי קבלני משנה ועובדיהם,
ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
 2.2ביטוח זה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בקשר עם אחריותו עקב מעשי ו/או מחדלי
החברה ו/או מי מטעמה ,בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל
אחד מיחידי המבוטח.
 .3ביטוח חבות מעבידים  -פוליסה מספר ______________
ביטוח חבות מעבידים כלפי כל העובדים המועסקים בביצוע העבודה בקשר להסכם ,בגבול אחריות
בסך  ₪ 17,915,000לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופה שנתית.
 3.1ביטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם (היה וייחשבו כעובדי
החברה) ,שעות עבודה וכן בדבר העסקת נוער.
 3.2ביטוח זה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף היה ויחשב כמעביד של עובדי המבוטח ,או
יקבע כי הוא נושא באחריות שילוחית לעניין חבות החברה כלפי עובדיה.
 .4כלל לכל הפוליסות
 4.1הננו מאשרים בזאת כי החברה לבדה תהא אחראית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות
החלות ו/או שיחולו בהתאם לפוליסות דלעיל.
 4.2הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים דלעיל קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו
מוותרים על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיו.
 4.3הננ ו מתחייבים כי הביטוחים לא יצומצמו ולא יבוטלו במהלך תקופת הביטוח ,אלא אם תשלח
הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין  60יום מראש.
 4.4מוסכם בזה כי המזמין באישור זה ,משמעו המזמין ו/או חברות הבנות ו/או חברות קשורות.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על-פי האמור
לעיל.
בכבוד רב,
__________________________
חתימה  +חותמת חברת הביטוח
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