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 להסכם מחזיק  שינוייםנספח 

 להסכם מיום _________ 

ה רשימת  אקומיוניטי    שינוייםלהלן  בין  שנחתם  שירותים  למתן  חברתי    –להסכם  תאגיד 

, אזור התעשייה  7, מרחוב אימבר  51-490750-0למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ, מס' חברה  

"( לבין ________________________, מס'  אקומיוניטיקרית אריה, פתח תקווה )להלן: "

 " )להלן:  "( מיום ________  המחזיקחברה ______________, מרחוב _____________ 

 "(.ההסכם המקורינת _______ )להלן: "לחודש ______ בש

 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:  2.1סעיף  .1

סעיפים  " הוראות  פי  ו20על  ציוד    34- )ג(  פסולת  ברשותו  מחזיק  בהיותו  המחזיק,  לחוק, 

וסוללות שאינה מהמגזר הביתי כהגדרה בנספח ב' )תכונה להלן: "הפסולת"(, ואקומיוניטי, 

שהוכרה חברה  כ  בהיותה  הסביבה  להגנת  המשרד  ידי  מחויבים    -על  מוכר",  יישום  "גוף 

 " להתקשר בהסכם לפינוי הפסולת שתצטבר ברשות המחזיק מעת לעת.

 ".ובכמות פריטים מינימלית" במילים "ובתדירותלהסכם המקורי תוחלף המילה "  3.1בסעיף   .2

 להלן: להסכם המקורי יוחלפו המילים "הינם קבלנים" במילים בנוסח  3.4בסעיף  .3

 ".( לחוק, שהם7)א() 14עומדים בתנאים המפורטים בסעיף "

 להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח להלן:  4.1סעיף  .4

פינוי פסולת ייעשה באופן בלעדי ומוחלט על חשבונה של אקומיוניטי והמחזיק לא יידרש  "

ו/או כל מי מטעמה בגין פינוי כאמור )להלן: "מימון הפינוי"(. בנוסף,   לשלם לאקומיוניטי

ובלבד  אלו  בעלויות  תישא  אקומיוניטי  הפסולת  בגין  איסוף  עלויות  יהיו  שלמחזיק  ככל 

שמדובר בעלויות סבירות ושהמחזיק יציג לאקומיוניטי אסמכתאות מתאימות בגין עלויות 

ש ובכתב, וכנגד חשבונית רבעונית אשר תשולם אלו, והכל בכפוף לאישור אקומיוניטי מרא

 ".ימים  45בתנאי שוטף + 

 בנוסח להלן:   4.2.1להסכם המקורי יתווסף סעיף  4.2אחרי סעיף  .5

ואלקטרוני  " חשמלי  ציוד  פסולת  של  בפינוי  מעוניין  יהיה  שהמחזיק  ככל  כי  מובהר,  עוד 

ק"ג או שנפחה    100  -שמקורה במוצרים המתאימים גם לשימוש ביתי ושסך משקלה נמוך מ

קוב, אקומיוניטי תהיה רשאית לחייב את המחזיק בעלויות הפינוי כפי שיקבעו על    1  -נמוך מ

ידי אקומיוניטי ביחס לפסולת זו כנגד חשבונית רבעונית אשר תשולם לאקומיוניטי בתנאי  

 ימים".  45שוטף + 

 בנוסח להלן:  4.3יתווסף סעיף  4.2.1אחרי סעיף  .6

וקת בנוגע לגובה חשבונית או מועד תשלומה, יעשו הצדדים ככל יכולתם  בכל מקרה של מחל"

להגיע להסכמות בדרך של משא ומתן והסכמה הדדית. היה והמחלוקת נותרה בעינה, יועבר 

 ".בירור המחלוקת לבורר מוסכם

להסכם המקורי  לאחר המילים "שהצטברה ו/או תצטבר ברשות המחזיק" יתווספו    5.2בסעיף   .7

 סח להלן: המילים בנו 
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לחוק ולמסמך הנחיות המשרד    34אלא באמצעות אקומיוניטי, והכל בכפוף להוראות סעיף  "

 ". להגנת הסביבה המצורף כנספח ג' להסכם זה

 ".פיצוי מוסכםאשר ייקרא " 9להסכם המקורי יתווסף סעיף  8אחרי הסעיף   .8

 יתווסף סעיף בנוסח להלן:  פיצוי מוסכם"תחת סעיף " .9

ם לאקומיוניטי בגין אי העברת הפסולת שבחצריו לידי אקומיוניטי, המחזיק מתחייב לשל"

של   סכום  זה,  הסכם  בהוראות  לאקומיוניטי    ₪  3,000כאמור  הועבר  שלא  פסולת  טון  לכל 

 "כנדרש.

להסכם המקורי הפסקה המתחילה במילים "מוסכם כי הפרה יסודית להסכם זה"   9.6בסעיף  .10

 תהפוך לסעיף חדש בנוסח להלן: 

,  4.1,  3.1מוסכם כי הפרה יסודית להסכם זה תיחשב הפרה של כל אחד מהסעיפים הבאים  "

יום ממועד ההודעה של הצד    30להסכם זה אשר לא תוקנה על ידי המפר בתוך    7.2,  7.1,  5

 " השני על ההפרה.

"הגדרות" להסכם המקורי, לאחר ההגדרה "השבה מוכרת" תתווסף הגדרה בנוסח    –בנספח ב'   .11

  להלן:

 מי שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי".   -""מחזיק"

 להסכם המקורי "אישור עריכת ביטוח" יוחלף ויחול בנוסח להלן:   1נספח ג' .12

ואלקטרוני " חשמלי  ציוד  פסולת  מכירת  לאיסור  הסביבה  להגנת  המשרד  הנחיות  מסמך 

 סוללות ומצברים

-prohibition-waste/documents/guidelines-http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waste/electronic

”.waste.pdf-electronic-of-sale 

 זה יוותרו ללא שינוי.   שינוייםפח יתר הוראות ההסכם שלא שונו במפורש בנס .13

אשר פורטו לעיל,    שינוייםחתימת אקומיוניטי והמחזיק על נספח זה מהווה קבלה של כל ה .14

זה, יגברו    שינוייםובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם המקורי לבין הוראות נספח  

 .  שינוייםהוראות נספח ה

 :החתימה המוסמכים מטעמנו  באמצעות מורשי  החתום  על באו  ולראיה

 

 ______________________                                         ______________________ 

 המחזיק                                                                               אקומיוניטי                

 

 :__________________באמצעות: ____________________                                 באמצעות 

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waste/electronic-waste/documents/guidelines-prohibition-sale-of-electronic-waste.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waste/electronic-waste/documents/guidelines-prohibition-sale-of-electronic-waste.pdf

