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 , תשע"גאייר ד'         

 2013אפריל,  14 

 

 האחראי  גוף יישום מוכרבחברה כהכרה הגשת בקשה לנוהל 

 לקיום חובות יצרנים ויבואנים

  2012-בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב

 

 כללי .1

קובע הסדרים לעניין  ,2012-ב, התשע"לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללותהחוק 

הטלת אחריות  באמצעות , בין היתר,סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצבריםטיפול 

 מיחזורשל ציוד חשמלי ואלקטרוני ושל סוללות ומצברים לביצוע מורחבת על יצרנים ויבואנים 

 .בחוק הקבועים ליעדיםבהתאם  וסוללות ציוד פסולת שלמוכר 

 :תפקידם אשריישום מוכרים  גופי של הקמתם את מסדיר החוק

 כאמור מוכר מחזור לביצועוהיבואנים  היצרניםכל הפעולות הנדרשות לקיום חובות  ביצוע 

 לעיל;

 כל  שלפסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי  של סבירותעלויות הפרדה ואיסוף  ומימון פינוי

 .םאחראי לפינוי פסולת שהתקשר עמ

 םפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי מכל מחזיק בפסולת שהתקשר עמ פינוי; 

 עלויות אחסון, איסוף מקונים  ומימון םשווק שהתקשר עמפסולת ציוד וסוללות מכל מ פינוי

 ;החוקופינוי פסולת ציוד וסוללות של משווקים הנובעות מחובות משווקים לפי 

 מיון, שימוש חוזר, הכנה לשימוש חוזר או טיפול בכל פסולת הציוד והסוללות הנמצאת  ביצוע

 וכל דין; חוקה, באופן המונע פגיעה בסביבה ובהתאם להוראות םאו בשליטת םבחזקת

 בחוק המפורטים בנושאים החוק הוראות יישום לשם הרחב לציבור הסברה פעולות קיום; 

 בהתאם לתנאים המפורטים בחוק. והכל
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 ת הנוהלומטר .2

 .גוף יישום מוכרבשיש לכלול בבקשה להכרה המידע והיקף  פרטיאת  לקבוע .2.1

 .גוף יישום מוכרבלעניין הכרה  הבקשה להגשתלקבוע מתכונת  .2.2

 . בבקשה הטיפול תהליך פירוט .2.3

  הגדרות .3

"אחראי לפינוי 

 פסולת"

כל מי שחייב לפי כל דין, למעט חובה מכוח חוק  וכן, מקומית רשות -

 .עזר, באיסוף ובפינוי של פסולת משטח שבבעלותו או בהחזקתו

"החוק" או "חוק ציוד 

 אלקטרוני"

-לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"בחוק  -

2012. 

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - "חוק החברות"

 .1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח - "חוק ניירות ערך"

 .לחוק ציוד אלקטרוני 14חברה שהמנהל הכיר בה לפי הוראות סעיף  - "גוף יישום מוכר"

לחוק  16עד  14יישום מוכר לפי הוראות סעיפים הכרה בחברה כגוף  - "הכרה"

 .ציוד אלקטרוני

 ;ואלקטרוני חשמלי ציוד יבואןאו  סוללות יבואן - "יבואן"

 ;ואלקטרוני חשמלי ציוד יצרןאו  סוללות יצרן - "יצרן"

עובד המשרד להגנת הסביבה שמונה על ידי השר להגנת הסביבה  - "מנהל"

לחוק ציוד  60והסוללות במשרד, לפי סעיף כאחראי על תחום הציוד 

 .אלקטרוני

- "משווק"

  

מי שמוכר ציוד וסוללות וכן מי שמספק ציוד וסוללות להפצה, לצריכה 

 .או לשימוש בישראל, במסגרת עסקו

"פסולת ציוד 

 וסוללות"

 פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ופסולת סוללות ומצברים. -
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"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 

וולט בזרם ישר, למעט ציוד  1,500וולט בזרם חילופין או  1,000

כחלק מציוד אחר שחוק זה לא חל עליו, המתוכנן ומיועד להתקנה 

ושיכול למלא את תפקידו המתוכנן רק כחלק מהציוד האחר כאמור; 

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

 חשמלי ואלקטרוני.

מקור של אנרגיה חשמלית הנוצרת מהתמרה ישירה של אנרגיה כימית,  - "סוללה או מצבר"

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

 סוללה משני אחד או יותר הניתן לטעינה.

 ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ומצברים. - "ציוד וסוללות"

, אלא אם הוגדרו אחרת חוק ציוד אלקטרונימונחים או מושגים במסמך זה יהיו כהגדרתם ב

 .במפורש בנוהל זה

 הכרהתנאים למתן  .4

 1חוקל 14על פי סעיף  תנאי הסף להכרה בחברה כגוף יישום מוכר .4.1

 היא חברה כהגדרתה בחוק החברות. .4.1.1

חוק וביצוע הפעולות המטרתה היחידה היא קיום חובות יצרנים או יבואנים לפי  .4.1.2

 הנדרשות לשם כך.

אם הוקמה למטרות רווח, היא חברה לתועלת הציבור )כהגדרתה בחוק החברות( או  .4.1.3

של תקנון החברה מגביל את האפשרות לחלק רווחים אם לא עמדה ביעדי המחזור 

או אם לא אושרה החלטת היצרנים והיבואנים שהיא אחראית לביצוע חובותיהם 

 .( לחוק1)ו()23בהתאם להוראות סעיף  החלוקה באסיפת יצרנים ויבואנים

מועד ההכרה היא תיתן שירותים ליצרנים עסקית ולפיה בסמוך ל תכניתהציגה היא  .4.1.4

נחת דעתו הוליבואנים שמשקל הציוד והסוללות שהם מוכרים יהיה בהיקף מספק ל

  של המנהל.

                                                 
1
 .להכרה נוספים סף תנאי בתקנות לקבוע סמכות הסביבה להגנת לשר: הערה  
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ערבות בנקאית לטובת המדינה או בטוחה  והמציאה ,בעלת הון עצמי מספיקהיא  .4.1.5

לפי שיקול דעת המנהל, בשיעורים מספיקים ביחס להיקף  ,אחרת לטובת המדינה

במטרה  הלהנחת דעתו של המנהל, לשם הבטחת עמידת והכלהפעילות של החברה, 

  .ייקבע בתנאי ההכרהכפי שו לעיל 4.1.2כאמור בסעיף 

לא הורשעו בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או בחברה המנכ"ל ובעל השליטה  .4.1.6

לעניין זה, "שליטה" כהגדרתה  להיות גוף יישום מוכר. נסיבותיה, אין החברה ראויה

 להלן. 6.13  סעיף ראולפירוט  בחוק ניירות ערך.

מי שאינם אזרחים ישראלים או תושבי ישראל  לפיווהגישה תצהיר מטעמה החברה  .4.1.7

, 1991-התשנ"א לא יועסקו בה, אף אם יש היתר להעסקתם לפי חוק עובדים זרים,

אלא עם מפעיל או עם מי וכי לשם ביצוע חובותיה לפי חוק זה היא לא תתקשר 

 כאמור עובדים אלאשעוסק באיסוף ובפינוי פסולת שהתחייבו לפניה כי לא יעסיקו 

 להלן.  6.14  סעיף ראו לפירוט. ההתקשרות לפי חובותיהם לקיום

 להכרה הבקשה מסמכי אופן הגשת .5

בקשה ה מסמכי"יחדיו, ) בקשהלהנלווים  מוכר והמסמכיםיישום כגוף  בקשה להכרה .5.1

 בהתאם לנוהל זה.למנהל  יוגשו "(,הכרהל

לכתובת: המשרד להגנת הסביבה, עבור  וישלח הכרה חתומים במקורבקשה למסמכי ה

בציוד חשמלי ואלקטרוני חוק לטיפול סביבתי לפי יישום מוכר "בקשה להכרה בחברה כגוף 

 לידי ,95464, ירושלים מיקוד 34033, ת.ד 5" רחוב כנפי נשרים 2012-ובסוללות, התשע"ב

  סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי.

יועבר במייל לכתובת  מסמכי הבקשה להכרה( של SOFT COPY) דיגיטאלי ועותקעותק סרוק 

tronic@sviva.gov.ilelec. 

על ידי מורשה  חברהה בחתימתכדין ייחתם  מלא מוכריישום  כגוף להכרה בקשהטופס  .5.2

  .חתימה של החברה

על כך שהבקשה נחתמה אישור עורך דין, המוסמך בישראל, לטופס הבקשה להכרה יצורף  .5.3

נכונות ועדכניות מסמכי התאגדות החברה  כדין על ידי מורשי החתימה של החברה ועל

 .להלן 6.3 בסעיף כמפורט
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 הכרהבקשה לה מסמכי .6

 את המסמכים ואת הפרטים הבאים: יכללו מסמכי הבקשה להכרה

טופס בקשה להכרה בחברה כגוף יישום מוכר האחראי לקיום חובות יצרנים ויבואנים,  .6.1

 ממולא וחתום. ,א' נספחהמצ"ב כ

טופס הבקשה את סוג הציוד החשמלי והאלקטרוני או סוג הסוללות החברה תציין על גבי  .6.2

והמצברים שלגביהם מבוקשת ההכרה, לרבות קבוצות הסיווג, וכן אם ההכרה המבוקשת 

לגבי פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי, פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי או 

 ."(הבקשה סיווג)" שתיהן

  :נוסף תאגידימידע מסמכי ההתאגדות ו .6.3

  .לחוק 24 - 23 סעיפים להוראות התאמתו בדבר ופרטים החברהעדכני של תקנון  .6.3.1

 ה. לשנערך שינוי וכל  החברה של התאגדות תעודת .6.3.2

 .שעבודים נתוני הכולל ,ליום הבקשה מעודכן"ח רשם דו .6.3.3

, חברהשל ה )כהגדרתם בחוק החברות( נושאי המשרהו הדירקטוריםרשימת  .6.3.4

  .טלפון ומספרי כתובת.ז., תהכוללת: שם, 

לגבי כהונה בתפקידים  מידע, המשרהנושאי מקוצרים של הדירקטורים ו רות חייםקו .6.3.5

בנוסח  פוטנציאלי או קיים עניינים ניגוד שאלון מילויאו דירקטוריונים נוספים ו

  .'ב נספחהמצ"ב כ

 זכויות חתימה בחברה. פרוטוקול  .6.3.6

רשם, ככל ה. עדכון למידע המפורט בדוח פעילותה ומיקום ההנהלה משרדי כתובת .6.3.7

 . של החברה ויעדים חזוןוכן  רלוונטישיש. מידע נוסף 

 מכחבחוק החברות(  מונח זה בחברה )כהגדרת ענין לבעלי ביחס כדלקמן פרטים .6.3.8

 עיסוקיםהחזקותיהם: שם, תעודת זהות, מקום מגורים, שליטה בחברות נוספות, 

 עניינים ניגוד, מילוי שאלון חברהה עיסוק בתחום מתחרים/או ו הקשורים נוספים

 פלילית בעבירה הרשעה בדבר מידע, 'ב נספחבנוסח המצ"ב כ פוטנציאלי או קיים

את מבנה  לפרט ישתאגיד  שהינם מניותבעלי  לגבי. בפירוט להלן 6.13 בסעיף כמפורט

)כהגדרת המונח שליטה בחוק ניירות ערך(   בתאגיד השולטים ליחידיםעד  האחזקות

 ותנישליטה מפורט. היו המ תרשים מבנהבמישרין ובעקיפין, וזאת באמצעות 
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שמדובר  ככלאיזה הסדר.  ומכחמוחזקות בידי נאמן יצוין עבור מי הוא מחזיקן 

 . בלבד בחברהבחברה ציבורית יינתן מידע ביחס לבעלי השליטה 

 תכנית עסקית .6.4

 כללי .6.4.1

 תכנית עסקית לתקופה בת חמש שנים.  .6.4.1.1

ציוד חשמלי בטיפול להתכנית העסקית תתאר את תכנית הפעולה  .6.4.1.2

תוך התייחסות , בהתאם לסיווג הבקשה ,ומצברים ואלקטרוני ובסוללות

ותכנית הפעולה  ביחס למצב הקיים למצב הקיים, השינויים הנדרשים

יש להתייחס,  לעניין העמידה ביעדי המחזור השנתיים הקבועים בחוק.

 מזיקה.בין היתר, לטיפול בפסולת ציוד וסוללות 

ליישום תוכנית  של גוף היישום המוכר המתוכנן התעריפיםמודל  הצגת .6.4.1.3

על התעריפים הפעילות  ואופיהיקפי הפעילות  השפעתוהפעולה כאמור 

 או ישולמו. ו/שייגבו 

אשר ישקפו את מצבי אי הוודאות העומדים  ,הצגת תרחישים אפשריים .6.4.1.4

 אלו מצבים עם החברהבפני מבקש ההכרה ואת דרכי ההתמודדות של 

 .החוק הוראות את לקיים כדי

, בישראל ציוד וסוללותושל פסולת  וסוללותניתוח הסביבה העסקית של ציוד  .6.4.2

 מוגשת הבקשה ומגזר עבורב

 העניינים הבאים: את בין היתר,  ניתוח כאמור יכלול,

 :עלמידע  לרבות, שוק גודל .6.4.2.1

  כמות פריטים ומשקל של ציוד וסוללות לפי קבוצות סיווג וסוג

  .המיוצרים והנמכרים בשנה ,המיובאיםהפריטים 

  פסולת ציוד וסוללות הלפי קבוצות סיווג וסוג פריטים כמות ומשקל

 הנמכרים בשנה.הנובעת מהמוצרים 

  מיפוי משווקים של ציוד וסוללות : הביתי למגזרעבור בקשה

 .מהמגזר הביתי
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 מיפוי מחזיקים בפסולת ציוד וסוללות ביתי הלא למגזר בקשה עבור :

 שאינה מהמגזר הביתי.

  .ציוד וסוללותדרכי איסוף ופינוי של פסולת  .6.4.2.2

 ,, לרבות מחזורוסוללות ציודבפסולת  למיון וטיפולתשתיות קיימות  .6.4.2.3

 .ליצוא ויעדים השבה

  פעולה רב שנתיתכנית ת .6.4.3

 :בין היתר, יפורטו העניינים הבאים

 :ויבואנים יצרנים .6.4.3.1

 צרנים וליבואנים, והבסיס שיעור היקף השירותים הצפוי להינתן לי

ציוד חשמלי ואלקטרוני סוללות יקף פסולת לקביעתו תוך פירוט ה

המוצרים שנמכרים על ידי יצרנים ויבואנים מסך הנוצרת  ומצברים

בהתאם לסוג וקבוצות הסיווג איתם מתכנן מבקש ההכרה להתקשר, 

 .)ביתי או שאינו ביתי( ולפי מגזר

 :הביתי מהמגזר וסוללות ציוד פסולת עבור הכרה למבקש  .6.4.3.2

 :פסולת לפינוי אחראים (א)

  ציוד וסוללות הסדרי ההפרדה והאיסוף של פסולת

אחראים ההמתוכננים ליישום בתחומי  מהמגזר הביתי

 לפינוי פסולת. 

(, 3)א()67)א( לחוק ובכפוף לסעיף 26סעיף בהתאם ל

בתחום אחראי ציוד וסוללות פסולת של איסוף הפרדה ו

 לפינוי פסולת יעשה בדרכים הבאות:

  .הקמה והפעלה של מוקדי איסוף ומרכזי איסוף

במרכזי האיסוף תתבצע הפרדה בין פסולת ציוד 

או להכנה שמלי ואלקטרוני המיועדת לשימוש חוזר ח

לבין פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני לשימוש חוזר 

אחרת, כמו כן תתבצע הפרדה בין פסולת סוללות 

 ומצברים לבין פסולת אחרת.
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  איסוף של מכשירי חשמל גדולים שתושבים הוציאו

 מחוץ לבתיהם במועדים קבועים.

  ותיאום מראש.איסוף מבתי תושבים על פי קריאה 

  בדרך אחרת, בכפוף לאישור המנהל. בקשה לאשור

כאמור תוגש בליווי כל המידע הנדרש לשם בחינת 

התייחסות לגורמים כגון סוג פסולת  , תוךהבקשה

 וכדומה.הציוד וסוללות, אופן ההפרדה והאיסוף 

  תכנית לביצוע פינוי פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי

ואחראים לפינוי  מקומיותמכלל הרשויות השנאספה 

פסולת אחרים, תוך פירוט קצב ההתקשרויות הצפוי עם 

אחראים לפינוי פסולת וקצב היישום הצפוי להפרדה 

 .ופינוי פסולת הציוד והסוללות מהם

  אסף מכל יתשממגזר ביתי סוללות הציוד והפסולת צפי

, אחד מהאחראים לפינוי פסולת, לפי משקל וקבוצות סיווג

לשימוש חוזר והכנה לשימוש חוזר או  בדבר ייעודפירוט ו

 .לטיפול

  של מוקדי האיסוף ומרכזי האיסוף הקיימים תכנית

סוג  פירוטב ,אצל האחראים לפינוי פסולת והמתוכננים

מכלי האצירה, קיבולתם, סוג הפסולת המיועדת לכל מיכל 

, )לרבות לשימוש חוזר או להכנה לשימוש חוזר( אצירה

ב של מכלי האצירה, מוקדי האיסוף יחס קיבולת/תוש

ת הציוד וסוללות ומרכזי האיסוף, וכמות ומשקל פסול

, תוך התאמה לחובה הקבועה אסף מהםיהצפויה לה

  .( לחוק1)ד()26סעיף ב

  מנגנון מימון העלויות לאחראי לפינוי פסולת, תוך פירוט

, ובכלל זה לחוק (2)(א)17להוראות סעיף  ההתאמה

עלויות ההפרדה והאיסוף לא  הלפילדרישה, ההתאמה 

 .יעלו על עלויות סבירות בנסיבות העניין
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 :של ציוד וסוללות מהמגזר הביתי משווקים (ב)

  לרבות משווקים במכירה  משווקיםתקשרות עם הלצפי

בפירוט קבוצות הסיווג וסוגי הסוללות שהם  מקוונת

 משווקים.

  הצפויה להיאסף ממגזר ביתי פסולת ציוד וסוללות משקל

  .שווקיםממ

  סוללות שברשות הציוד והשל פסולת הפינוי דרכי

 משווקים.ה

 תוך פירוט ההתאמה למשווקמימון העלויות  מנגנון ,

ובכלל זה ההתאמה  לחוק (4)(א)17להוראות סעיף 

עלויות אלה לא יעלו על עלויות סבירות  הלפילדרישה, 

 .בנסיבות העניין

 :הביתי מהמגזר שאינה וסוללות ציוד פסולת עבור הכרה למבקש .6.4.3.3

שאינה  וסוללות מחזיקים בפסולת ציודתקשרות עם הלצפי  (א)

סיווגם לפי קבוצות הסיווג של ציוד  פירוט מהמגזר הביתי תוך

 סוללות.  יוסוג

ממחזיקים בפסולת פסולת ציוד וסוללות הצפויה להיאסף משקל  (ב)

  .מהמגזר הביתיוסוללות שאינה ציוד 

מחזיקים בפסולת פינוי של פסולת ציוד וסוללות שברשות הדרכי  (ג)

 .שאינה מהמגזר הביתיציוד וסוללות 

שאינה ציוד וסוללות עלות הפינוי למחזיק בפסולת מימון  מנגנון (ד)

 לחוק. (א)34, תוך פירוט ההתאמה להוראות סעיף מהמגזר הביתי

 :וסוללות ציוד בפסולת וטיפול מיון תכנית .6.4.3.4

כלל בטיפול חוזר, הכנה לשימוש חוזר ומיון, שימוש לתכנית  (א)

של  להימצא בחזקתו או בשליטתו הצפויה ציוד וסוללותפסולת 

 תוך פירוט של: ,המבקש
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, סוג הפסולת מרכזים ומתקני טיפול, קיבולתם הנוכחית והעתידית

והמשקל המיועדים לכל מרכז או מתקן טיפול, שיטת העבודה 

 הלוואי של תהליך הטיפול.חומרי הגלם ותוצרי  ,והטכנולוגיה

לשימוש צפויה  ציוד וסוללותפסולת  משקלעמידה ביעדים: תכנית  (ב)

פסולת ציוד  מקורות , בפירוטוהטמנה מיחזור, השבהחוזר, 

ציוד  /מחזיק בפסולת /משווק וסוללות )אחראי לפינוי פסולת

 קבוצות סיווג וסוג ;מגזר; (וסוללות שאינה מהמגזר הביתי

יפול לפי סוגי הטיפול )מיחזור/השבה/הטמנה(; מתקני הט סוללות;

יצוא פסולת בפירוט מדינת היעד, סוג המרכז או המתקן וסוג 

  .המחזור שבחוק יליעדהטכנולוגיה; יחס 

, מזיקה וסוללות ציוד בפסולת וטיפול פינוי לעניין נהלים: מזיקה פסולת .6.4.3.5

וממחזיקים בפסולת  ממשווקים ,פסולת לפינוי מאחראים בפינוי לרבות

  .ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי

 המוכר היישום לגוף לשלם ויבואנים יצרנים שעל הטיפול דמי תחשיב .6.4.3.6

 :מלא של פירוט תוךההכרה,  בתקופת

 הנחות התחשיב ועקרונות התחשיב.   (א)

 דמי הטיפול.פיהם נקבעים פרמטרים על ה (ב)

 ציוד וסוללותטיפול בפסולת האיסוף וה ,ההפרדהעלויות פירוט  (ג)

 והתחשיב שלהן. לרבות בפסולת ציוד וסוללות מזיקה 

קבוצות הסיווג שבתוספת הראשונה על  מנגנוני העמסת עלויותפירוט  .6.4.3.7

)א( אשר ישקפו בין היתר את 4לחוק ועל סוגי הסוללות כמפורט בסעיף 

אפשרויות השימוש החוזר ואת סוגי הטיפול בפסולת הנוצרת מהציוד 

  או ייבאו. והסוללות שייצרו

 חזוי לכל תקופת ההכרה. תזרים מזומנים .6.4.3.8

 תכנית השקעות: .6.4.3.9

 , במידה ומתוכננות, השקעות בתחומים הבאים:נהתוצג

 ;ומרכזי איסוף מוקדי איסוף, אצירה מכלי (א)

 ;ציוד וסוללות פסולתוטיפול בתשתיות למיון  (ב)
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 ;תשתיות לאיסוף והובלה (ג)

 ;תשתיות מחזור והשבה (ד)

  ;שותפויות/יצירת לשותפויות כניסה (ה)

 .אחר (ו)

 מוגבלויות עם אנשים של הולם ייצוג לעניין  תכנית .6.5

 בקרב מוגבלות עם אנשים של ההולם הייצוג לקידום שיישםתוכנית ה את יתאר המבקש

בהתאם  ,ובקרב המפעילים שעמם הוא מתקשר לשם קיום חובותיו לפי חוק זה עובדיו

 שוויון חוק)" 1998 -"חהתשנלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  9להוראות סעיף 

 שוויון חוק הוראות פי עלוהכל של עובדים אלו,  זכויותיהם על השומר ובאופן"( זכויות

-"זתשס(, שעה)הוראת  כמשתקמים המועסקים מוגבלות עם לאנשים זכויותחוק , זכויות

 .וכל דין ,2007

 ודיווחים מידע לניהול תכנית .6.6

תיאור מערכות המידע המתוכננות, בפירוט, בין היתר, של אופן קליטת דיווחי היצרנים  

 והיבואנים, ניהול המידע, אבטחתו, והכנת דיווחים למנהל.

על מערכות המידע במבקש ההכרה ו/או בגוף יישום מוכר להיות תואמות למערכות  :הערה

שבמשרד להגנת הסביבה ולמתכונת הדיווח  וק ציוד אלקטרוניחמידע רלוונטיות לנושא 

 על ידי המנהל. שתקבע

 מנגנוני בקרה .6.7

מול היצרנים והיבואנים ומול  מתכנן לנקוטפיקוח שמבקש ההכרה הבקרה והאמצעי תיאור 

לוודא  על מנתמתקני טיפול, מפעילי מפעילי מרכזי פסולת ציוד וסוללות ו ,קבלני איסוף ופינוי

  .המועברים אליו מהימנות הרישומים והדיווחיםאת 

 נהלים מתוכננים לדיווח ופיקוח על ייצוא פסולת ציוד וסוללות .6.8

( לחוק, על יצרן ויבואן )או גוף יישום מוכר בשם היצרן או 4)ב()5 -( ו5)א()5בהתאם לסעיף 

לת, פרטי יבואן( לדווח על משקל פסולת הציוד וסוללות שייצאו, המדינה שאליה יוצאה הפסו

 המיתקן שאליו הועברה הפסולת במדינת היעד וסוג התהליך המבוצע בפסולת באותו מתקן.

פיקוח על יצוא פסולת ציוד וסוללות, בדגש  בעניין ,לחוק)ו( 5 לסעיף בהתאםבנוסף, : לידיעה

על הבחנה בין יצוא ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועדים לשימוש חוזר לבין פסולת ציוד חשמלי 
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בהתאמה לדרישות המופיעות  , בין היתר,ואלקטרוני המיועדת לטיפול, בכוונת המנהל לפעול

 לנוהל(.  'גפח נסשל האיחוד האירופי )מצ"ב ב WEEE -לדירקטיבת ה VI בנספח

 רב שנתית כנית תקציבת .6.9

ההוצאות הצפויות והבלתי צפויות בהתאם להנחות ותכנית התקציב תבטא את סך ההכנסות 

 .עבודה שנלקחו בבניית התכנית העסקיתה

 בין היתר, יפורטו סעיפי התקציב הבאים:

 הרכב הכנסות; 

 הרכב הוצאות תפעוליות;  

 ע על צפי למספר הרכב הוצאות ההנהלה וכלליות לרבות שכר ונלוות )תוך מתן מיד

הוצאות יעוץ ומערכות מידע, הוצאות הסברה, הוצאות פחת,  עובדים(, תקורות,

 ;הוצאות ביטוח וכדומה

 מימון ומסים.  

 לקידום מטרות החוק הסברה תכנית .6.16

וליישומו , תתייחס לקידום מטרות החוק המתוכננת לתקופת ההכרה ,כנית ההסברהת

 ותכלול, בין היתר, את ההיבטים הבאים:

הקבועים תוכנית ההסברה תתייחס לנושאים בור הרחב יהסברה לצלפעולות תכנית  .6.16.1

 , שעיקריהם הם:( לחוק6)א()17סעיף בסעיף 

  בגין והסנקציות אחרת מפסולת וסוללות ציוד פסולתחובת ההפרדה של 

 ;החובה הפרת

 ההשלכה וההחזרה המותרות לפסולת ציוד וסוללות;רויות אפש 

  החשיבות והתועלת שבהעברת פסולת ציוד וסוללות לשימוש חוזר, למיחזור

 או להשבה;

  ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות של חומרים מסוכנים המצויים

 בפסולת ציוד וסוללות;

 סימן מסחר .6.11

 יישום מוכר.תיאור ההסדרים המתוכננים לסימן מסחר של גוף 
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 לדוגמא םחוזי .6.12

    .ויבואן יצרן ביןל מוכר יישום גוףלדוגמא להתקשרות בין  חוזה .6.12.1

 .נדרש מינימאלי תוכן -'ד נספח אור

   . פסולת לפינוי אחראי ביןיישום מוכר  ל גוףלדוגמא להתקשרות בין  חוזה .6.12.2

 .נדרש מינימאלי תוכן -ה נספח ראו

   לדוגמא להתקשרות בין גוף יישום מוכר לבין משווק ציוד וסוללות. חוזה .6.12.3

 .נדרש מינימאלי תוכן -'ו נספחראו 

לבין מחזיק בפסולת ציוד וסוללות  מוכר יישום גוףלדוגמא להתקשרות בין  חוזה .6.12.4

 .נדרש מינימאלי תוכן -ז' נספח ראושאינה מהמגזר הביתי. 

שליטה בה יחתמו  ובעל המבקשתשל החברה  הכללי המנהל: שליטה ובעל כללי מנהל תצהיר .6.13

 דין בבית או משפט בבית הורשעו בהן הפליליות העבירות כל של פירוט הכולל, תצהירעל 

 לבקשת יצורף זה תצהיר. להלן כהגדרתן המוחרגות העבירות ולמעט"ל, בחו או בארץ, צבאי

 . ההכרה

 ; ערך לניירות בחוק כהגדרתה" שליטה, "זה לעניין

 -  א"תשכ, התעבורה תקנותחטא, עבירות קנס, עבירות על  מסוגעבירות  –"מוחרגותעבירות "

 ,רישיון הטעונות פעולות בשל עבירות למעט, מקומיות רשויות של עזר חוקי על, ועבירות 1961

בקשר עם כל חוק, תקנה, צו או כל הוראה אחרת של רשות  היתר, ולמעט עבירות או רשות

 מוסמכת בקשר עם הגנת הסביבה.

ידי המנהל וכי לא כל עבירה תהווה -כי המידע מבוקש לצרכי בחינתו ושקילתו על מובהר

גוף יישום כ בחברה ההכרהבהכרח עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מונעת את 

 .מוכר

 

 ( לחוק.6א')14פי סעיף -ן תצהיר מנהל כללי/בעל שליטה עללעניי 'ח נספחראו 

 .'ט נספח ראו - ( לחוק7()א)14 בסעיף כאמור זרים עובדים העסקת אי לעניין תצהיר .6.14

 ובטוחות הון עצמי .6.15

והבטוחות שתועמדנה בהתאם להוראות , ומקורותיו ההון העצמי המתוכנן לתקופת ההכרה

 .לעיל 4.1.5סעיף 

 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P230_011.htm
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 הטיפול בבקשהתהליך  .7

מיום שקיבל את מסמכי הבקשה או  שלושה חודשיםתוך ב החלטת המנהל בבקשה תינתן .7.1

 ממועד קבלת הפרטים או המסמכים הנוספים שדרש, לפי המאוחר.

 :הבקשהאופן בדיקת  .7.2

והמידע הכלול בה והמצורף אליה  הנתונים הנדרשיםשלמות הבקשה,  בדיקת שלב ראשון:

 בהתאם להוראות נוהל זה.

והמידע שסופקו במטרה לקבוע האם החברה המבקשת הכרה  בדיקת הנתונים שלב שני:

 בדבר קיום חובות יצרנים ויבואנים. , לרבותיכולה לעמוד בדרישות החוק

 הבקשה. ככל שיראה לנכון, לשם בדיקת פרטים ומסמכים נוספים רשאי לדרוש  המנהל

  :לידיעה

המנהל רשאי לסרב לתת למבקש הכרה, מנימוקים שימסור למבקש ולאחר שנתן לו  (א)

אם מצא  התנאים הקבועים בחוק,הזדמנות לטעון את טענותיו, אף אם מתקיימים לגביו 

כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לקבל הכרה, או אם נוכח כי קיים חשש ממשי 

  .וקהחשמתן ההכרה למבקש יפגע ביישום מטרות 

כגוף יישום האחראי לקיום חובות יצרנים ויבואנים  לתת למבקש הכרההמנהל רשאי  (ב)

לגבי פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי, בכל הנוגע לציוד וסוללות מסוג מסוים או 

מקבוצות סיווג מסוימות בלבד, אם נוכח כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת 

המיחזור בנוגע לכלל פסולת הציוד והסוללות מהמגזר  וכי לא תיפגע בשל כך השגת יעדי

 .הביתי

 דרישות רקע עליעיל  באופן בהתחייבויותיו לעמודשל המבקש  יכולתו המנהל יבחן את  (ג)

וליעילות מודל  של המבקש , בשים לב, בין היתר, לאיתנות פיננסיתומטרותיו החוק

 . כלל זה הצרכניםהתעריפים שהוצג והשפעתו על השחקנים הרלוונטיים במשק וב

ישלח המנהל הודעה לחברה המבקשת  הבקשה והמידע הכלול בה,לאחר השלמת בדיקת 

 בדואר רשום על החלטתו. 

)ד( לחוק, לשם הבטחת עמידתו של הגוף המוכר במטרות החוק, רשאי המנהל 14על פי סעיף 

לקבוע בהכרה תנאים שיש לקיימם במהלך תקופת תוקפה של ההכרה כולה או חלקה, ורשאי 

המוכר הזדמנות לטעון את היישום הוא לשנות את התנאים כאמור, לאחר שנתן לגוף 

 טענותיו.

 ם הנימוקים לסירוב.במקרה של דחיית הבקשה תימסר הודעה ע
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יישום המנהל יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד הודעה על הכרה בחברה כגוף  .7.3

הסוללות או המצברים או המגזר שניתנה הציוד החשמלי והאלקטרוני או סוג על סוג  מוכר,

 .על מועד ההכרה ועל תקופת ההכרה לו הכרה לגביהם,

 תקופת ההכרה .8

 שנים. הכרה תינתן לתקופה של חמש

 מסמכי הבקשה להכרהב שינויים .9

 .המנהל אישור טעונים בו שינוי וכל המוכר הגוף תקנון

מסמכי הבקשה  במסגרת להגישם שנדרש בפרטים שינוי כל על למנהל לדווח יידרש המוכר הגוף

 .השינוי ממועד יום 14 -מ יאוחר ולא האפשרי בהקדם להכרה

 הרשות להגבלים עסקיים .16

: על החברה המבקשת הכרה לבחון את משמעויות פעילותה מול הממונה על ההגבלים לידיעה

 -)להלן 1988-העסקיים, לרבות לעניין הסדר כובל כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

 .("ההגבלים חוק"

החברה המבקשת תעדכן את המנהל בכל החלטה של הממונה על ההגבלים העסקיים או בית הדין 

 סקיים לגביה ו/או בכל הליך המתקיים בפני אחד מאלה.להגבלים ע

 יובהר כי קבלת ההכרה מהמנהל אינה גורעת מהחובה לעמוד בדרישות חוק ההגבלים.

  ביטול ההכרה .11

המוכר היישום המנהל, באישור המנהל הכללי של המשרד, רשאי לבטל הכרה, לאחר שנתן לגוף 

 מאלה:הזדמנות לטעון את טענותיו, בהתקיים אחד 

 .ההכרה ניתנה על יסוד מידע כוזב או מטעה 

  לחוק. 14המוכר תנאי מהתנאים למתן ההכרה לפי ס' היישום חדל להתקיים בגוף 

 או שהפר זה המוכר הפר תנאי מתנאי ההכרה או הוראה מההוראות לפי חוק  היישום גוף

 הוראת חיקוק אחר בקשר עם פעילותו.

  וק זמני או מונה לו כונס נכסים או שהוגשה בקשה לכל המוכר צו פירהיישום ניתן לגבי גוף

 אחד מאלה, או שהוא החליט על פירוקו מרצון.

המנהל הכרה, רשאי הוא לתת לחברה שלגביה בוטלה ההכרה וכן לכל יצרן או יבואן שהיה  ביטל

ערב הביטול, הוראות לשם הבטחת המשך קיום חובות החוק קשור עמה בחוזה התקשרות לפי 
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 לבצע כאמור והיבואנים היצרנים על שבהם והאופן המועד לרבות, חוקההיצרנים או היבואנים לפי 

 .כך לשם נדרשות פעולות

 , ויתעדכן מעת לעת. (2013באפריל  14ד' באייר תשע"ג )נוהל זה נכון ליום  .12
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 ספח א'נ

  -ב בחברה כגוף האחראי לקיום חובות יצרנים או יבואניםטופס בקשה להכרה 

 (המיותר את)מחק מגזר הביתי / הלא ביתי 

 2012–בהתשע" לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,לפי החוק 

חוק )להלן  2012–ב, התשע"לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות לחוק 15בהתאם לסעיף 

 המבקש(  -, מוגשת בזאת בקשה להכרה בחברה _________ ח.פ. ___________ )להלן(ציוד אלקטרוני

 .חוק ציוד אלקטרוניל 14מוכר" כמשמעותו בסעיף יישום כ"גוף 

 פרטים מנהליים של המבקש  .1

  ___________________ח.פ.:                                                      שם:  

 כתובת: רחוב: _________ מספר בית: ____ ישוב: __________ מיקוד: ______

 מיקוד: ____כתובת למשלוח דואר: ת.ד.: _____ / רחוב: _______ מספר בית: ____ ישוב: ______ 

                         שם מנכ"ל : 

                                                                 שם איש קשר:

     מספר פקס:        מספר טלפון: 

      כתובת דואר אלקטרוני: 

     : טכתובת אתר אינטרנ

 הלא ביתי הביתי        המתאים(: במקום X)סמן במגזר להכרה כגוף יישום מוכר  בקשה .2

 במקום המתאים(: Xמהסוגים הבאים )סמן  להכרה כגוף יישום מוכר לציוד וסוללות בקשה .3

 ציוד:

 מכשירי חימום או קירור .1

 סמ"ר 100-מסכים, צגים ומכשירים הכוללים מסכים ששטחם גדול מ .2

 מנורות .3

ס"מ ושאינם כלולים בפרטים  50-מכשירי חשמל גדולים, שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ .4

 לעיל. 1-3

 1-3ס"מ ושאינם כלולים בפרטים  50 -מכשירי חשמל קטנים, שאף צלע שלהם לא ארוכה מ .5

 לעיל.

 ס"מ. 50 -  ( קטן, שאף צלע שלו לא ארוכה מITציוד תקשורת וטכנולוגית מידע ) .6

 סוללות:

 סוללות או מצברים המכילים עופרת. .1

 ניקל קדמיום. סוללות או מצברים המכילים .2

 סוללות או מצברים אחרים. .3
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 חברי של מקוצרים חיים קורותרשימת נושאי המשרה בחברה )שם, ת.ז., כתובת, טלפון( וכן "ב מצ .4

 . בחברה המשרה ונושאי הדירקטוריון

 הערות:______________________________________________________________ .5

 
 

_________ ______________  _________________ 

 החברה וחותמת חתימה  ותפקיד החותם שם  החברה שם  

 

 :"דעו אישור

_______  מרח'  רישיון' מס.ז. __________ ת"ד עו"מ___________ הח אני .1

בזאת כי מר/גב' ________________, אשר הינו מורשה החתימה  מאשר_____________ 

, אשר זיהה/תה עצמו/עצמה ע"י ת.ז _________, ________חברת ______ ח.פ _____ב

ולאחר שהוזהר/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים 

דלעיל  להכרה בבקשה הכלול המידעבחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה אישר את נכונות 

 וחתם עליה בפני.

' מרח_______   רישיון' מס__________ .ז.ת"ד____________ עו"מ___________ הח אני .2

מוכר לפי  יישום כגוף להכרה לבקשה והמצורפים הבאים םמסמכיהבזאת כי  מאשר______ 

 יםועדכניהינם נכונים  2012 -חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב

 :אישור זה לתאריך

 תקנון החברה. 

 ון שנערך בה. וכל עדכ החברה של התאגדות תעודת 

 שעבודים נתוני הכוללליום הבקשה  מעודכן"ח רשם דו. 

  וכתובתם.ז. ת,  הדירקטוריםרשימת. 

  המצ"ב אושר כדין על ידי האורגנים המוסמכים של  זכויות חתימה בחברהפרוטוקול

  . החברה

 

 ___________________          תאריך: ____________ 

 )חתימה וחותמת( דין -עורך              
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 'ב נספח

 עניינים ניגוד שאלון

 (לנוהל 6.3.8-ו 6.3.5 סעיפים לעניין)

 ."בהמצ ההגדרות בנספח/או ו הכרהל הבקשהגשת  בנוהל להם המוקנית המשמעות תהא זה בשאלון המפורטים למונחים

 של ממלא השאלון אישיים פרטים

 :בלבד יחיד ידי על למילוי 

 תאריך לידה ת.ז שם פרטי שם משפחה  

  
 

        ס"ב
         

 יום חודש שנה

      
 

 מספר טלפון נייד מספר טלפון כתובת פרטית
   

 

 מילוי על ידי תאגיד בלבד: ל 

 טלפון כתובת מספר רישום שם התאגיד  
    

 

 ועיסוקים תפקידים .1

           נוכחיים,קשורוקשרים עסקיים ומקצועיים בגוף משיק, של ממלא השאלון, קרובו או תאגיד פירוט תפקידים ועיסוקים 
   (,           בהתנדבות, כיועץעצמאי  כקבלן, כשכיר, כעצמאי, כנושא משרה בתאגידלרבות )וקודמים בארבע השנים האחרונות 

פרטי בעל התפקיד וטיב הזיקה 
 לממלא השאלון ככל שרלוונטי

 שם הגוף
 המשיק

תחום העיסוק 
 של הגוף המשיק

פרטים  סוג התפקיד סיום התפקיד תחילת התפקיד
 (1)נוספים

 
 

 יום חודש שנה  

      
 

 יום חודש שנה

      
 

  
 

 
 

 יום חודש שנה  

      
 

 יום חודש שנה

      
 

  

 
 

 יום חודש שנה  

      
 

 יום חודש שנה

      
 

  

 
 

 יום חודש שנה  

      
 

 יום חודש שנה

      
 

  

לגבי כהונה בדירקטוריון יש לפרט האם מדובר בכהונה כדח"צ ולספק פרטים לגבי כגון חברות בוועדות או   (1)
 תפקידים אחרים. 
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 אחזקות .2

 פירוט אחזקות של בעל ענין, אשר הינו ממלא השאלון, קרובו או תאגיד קשור  בגוף משיק )כהגדרתו לעיל(

 שם התאגיד/הגוף

 

 שם המחזיק מספר רישום
)ככל שהמחזיק/ה אינו ממלא השאלון ופרטים בדבר טיב 

 זיקתו לממלא השאלון(

(1)החזקות %
תחום  

עיסוק 
 תאגיד/הגוף

     

     

     

     

 .וכדומה דירקטור למינוי זכויות, ווטו זכויות כדוגמת בתאגיד נוספות זכויות לפרט יש (1)
 

 

 

 קשור בתאגידגופים משיקים אשר הינם בעלי עניין פירוט 

 המחזיקשם 

 

 התאגיד בו הינו בעל עניין
שהאחזקות אינן במגיש בקשת ככל ו)

 ההכרה, פרטים בדבר טיב זיקת
 (התאגיד הקשור למגיש הבקשה

(1)החזקות %
 (2)המחזיקתחום עיסוק  

 

    

    

    

    

 .וכדומה דירקטור למינוי זכויות, ווטו זכויות כדוגמת בתאגיד נוספות זכויות לפרט יש (1)
 יש לפרט האם מדובר ביצרן/יבואן. (2)
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 בעלות בנכסים .3

להקים              החזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויה פירוט בדבר בעלות בנכסים של ממלא השאלון, קרובו או תאגיד קשור, אשר 
 ניגוד עניינים

 תיאור הנכס ופרטים מזהים

 

 הבעליםשם 
)ככל שהבעלים אינו ממלא השאלון 
ופרטים בדבר טיב זיקתו לממלא 

 השאלון(

פרטים בדבר אופן השימוש בנכס המקים חשש 
 לניגוד עניינים עם הגוף המוכר

 

   

   

   

 ש"ח(100,000 על עולה שאינו בהיקף שוטפים חובות לציין צורך)אין חבות כספית בהיקף משמעותי  .4

כספית ו/או ערבות לגוף משיק ו/או בקשר עם תחום העיסוק של מגיש בקשת ההכרה של ממלא השאלון,           פירוט בדבר חבות 
 להקים ניגוד ענייניםעשויה  קרובו, תאגיד קשור או שותף עסקי של מי מהם אשר

 תיאור החבות/ערבות

 

 בעל החבות/ערבות
)וככל שאינו ממלא השאלון פרטים 

 השאלון(בדבר טיב זיקתו לממלא 

הנסיבות המקימות חשש להיות החבות/ערבות 
 עילה לקיום לניגוד עניינים

 

   

   

   

 אחר .5

פירוט כל נסיבה אחרת המקימה חשש סביר לקיום ניגוד עניינים קיים או עתידי של ממלא השאלון: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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 הצהרה

 מצהיר בזאת כי:אני הח"מ 

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולתאגידים קשורים, הינם מלאים, נכונים  .1
 ואמיתיים;

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי  ולתאגידים קשורים הם מידיעה אישית, אלא  .2
זאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או אם כן צוין במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, ו

 בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש  .3
 לניגוד עניינים עם פעילות ו/או תחום העיסוק של מגיש הבקשה כגוף יישום מוכר;

/או ו פעילות עם עניינים לניגוד חשש של במצב להימצא לי לגרום שעלול עניין בכל מלטפל להימנע תחייבמ אני .4
 הסביבה להגנת המשרד של/ת המשפטי/ת היועץ של הנחייתו לקבלת עד, המוכר היישום גוף של העיסוק תחום
 ;בנושא

בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות  הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו אם כי/ת מתחייב אני .5
 14אודיע על כך בכתב בתוך שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד  אותי במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, 

איוועץ ביועץ המשפטי של המשרד להגנת הסביבה, אמסור לו את המידע ימים למשרד להגנת הסביבה, 
 נחיותיו.הרלוונטי בכתב ואפעל לפי ה

 .1998-"חהתשנהובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע,   .6

 

__________________ __________________ __________________ __________________ 

 חתימה מספר זהות שם מלא תאריך

 

*** 
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 :לנספח ב' נספח הגדרות

  ""בעל ענין .1

 .וח ההצבעה בואו מכ תאגידאו יותר מהון המניות המונפק של ה 5% -מי שמחזיק ב   )א( 

 .תאגידמי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של ה(    )ב 

 מי שרשאי למנות את המנהל הכללי.(     )ג 

 הכללי. ואו כמנהלשל התאגיד  מי שמכהן כדירקטור(    )ד 

  תאגיד שאדם כאמור בפסקאות )א( עד )ד( מחזיק בו עשרים וחמישה אחוזים או יותר     )ה(             

 או רשאי למנות עשרים וחמישה  ,ח  ההצבעה בוומהון המניות המונפק שלו, או מכ       

 אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.       

ות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך ( יראו מנהל קרן להשקע1לעניין פסקאות )א( עד )ה(: ) )ו(   

( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק 2הכלולים בנכסי הקרן; )

למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך  –בניירות הערך האמורים; לענין זה, "נאמן" 

()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, 2)א()46רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 

 לפקודת מס הכנסה. 102כהגדרתו בסעיף 

 חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.  (ז)

  ה""החזק .2

בין לבד ובין ביחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין,  -ח הצבעה וכיוצא באלה וין ניירות ערך או כילענ

גם בידי  -רישומים או בכל דרך אחרת; כשמדובר בהחזקה בידי חברה באמצעות נאמן, חברת  נאמנות, חברת 

יראו יחיד ובני משפחתו הגרים  -חברה בת שלה או חברה קשורה שלה במשמע, וכשמדובר בהחזקה בידי יחיד 

  עמו, או שפרנסת האחד על האחר, כאדם אחד;

 

 " משיק"גוף  .3

מחזיק בפסולת ציוד וסוללות  ,משווקלפינוי פסולת,  אחראישום מוכר שאינו מגיש בקשת ההכרה, יגוף י

-"אהתשע, באריזות הטיפול להסדרת חוק, גוף מוכר כהגדרתו ביצרן ויבואן ,מפעיל שאינה מהמגזר הביתי,

לגביו מוגשת בקשת ההכרה או הקשור  יישום המוכרההצפוי להתקשר עם גוף הקשור או או כל גוף אחר  2011

 ;חום העיסוק של גוף היישום המוכר הנ"לבאופן אחר לפעילות ו/או ת

 ""נושא משרה .4

מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם 

 תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;
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 " קרוב" .5

של  בן הזוג, או בן זוגו של כל  , אח, אחות, או הורהצאצא וכןא, הורה, צאצ יהורה, הוראו אחות,  אח, בן זוג

 אחד מאלה;

 

 "תאגיד קשור"  .6

 לון או קרובו הינם בעלי ענין בהם;תאגיד אשר ממלא השא

 

 " ניגוד עניינים" .7

לרבות ניגוד עניינים קיים או פוטנציאלי עם עסקי ו/או פעילות מגיש בקשת ההכרה כגוף יישום מוכר, ובכלל 

 בגוף משיק כהגדרתו לעיל. קשור תאגיד או קרוב, עניןהינו בעלי  השאלון שממלאע מכך זה הנוב
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 ד'נספח 

 תוכן מינימאלי נדרש  -יצרן או יבואןגוף יישום מוכר לבין בין  לדוגמא להתקשרותחוזה 

 

יצרן או יבואן, כדרישות מינימום, לכלול התייחסות גוף יישום מוכר לבין על חוזה לדוגמה להתקשרות בין 

 לנושאים ולסעיפים המפורטים להלן:

ציוד חשמלי ואלקטרוני; סוללה או גוף יישום מוכר; : הגדרת המונחים הבאים, כהגדרתם בחוק: הגדרות .8

פסולת ציוד וסוללות ; פסולת ציוד וסוללותסוללה או מצבר ניידים; פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני; מצבר; 

; יצרן; ציוד חשמלי ואלקטרוני; יבואן סוללותיבואן; יבואן  מנהל; ; הביתיושאינה מהמגזר הביתי  מהמגזר 

מוקד איסוף; שימוש חוזר והכנה מרכז לפסולת ציוד וסוללות;  ;טרוניציוד חשמלי ואלק; יצרן סוללותיצרן 

ומיחזור מוכר; השבה והשבה מיחזור מרכז הכנה לשימוש חוזר; מרכז איסוף; מרכז מיון; ; לשימוש חוזר

 קבוצת סיווג; התוספת הראשונה לחוק; מוכרת;

נספח המפרט את סעיפי החוק  : חלק מקדמי אוחלק מקדמי או נספח –פירוט הוראות החוק הרלוונטיות  .9

המוכר, כמפורט להלן. יצרן או יבואן יאשר היישום הרלוונטיים ליחסי הגומלין בין יצרנים ויבואנים לבין גוף 

 בחוזה, כתנאי להתקשרות, כי קרא והבין את ההוראות הרלוונטיות והחובות הנובעות מהם.

 להלן פירוט סעיפי החוק המינימאליים שיש לפרט:

 .)ב(65; )ב(61; 23 )ח(;21)א(; 21 ;18; (1)א()17; 8סעיפים  וראות מהותיות:חובות/ה

 פירוט סנקציות רלוונטיות לפי החוק: 

הקבוע  ציון העונש של מאסר שישה חודשים או קנס  , (6)ב()43 -ו(, 5)ב()43(,2)ב()43(, 1)ב()43: סעיפים עונשין

או קנס  שנה ציון העונש של מאסר ו( 1)ג()43 ף; סעיואם הוא תאגיד כפל קנס ( לחוק העונשין3)א()61בסעיף 

לעניין אחריות נושא משרה  44; סעיף כפל קנס -לחוק העונשין ואם הוא תאגיד (4)א()61הקבוע בסעיף 

 ;( בחוק העונשין3)א()61ציון הקנס הקבוע בסעיף ו בתאגיד

ציון גובה העונשין לעיל  לעניין הוראות סעיפי )( 6()ב)46(, סעיף 2()ב)46(, 1()ב)46: סעיפים עיצום כספי

 לתאגיד.₪  150,000 -ליחיד ו₪  75,000העיצום של 

פירוט סכומי הביניים )שלא לפי היעד  ציוד וסוללותלכל טון פסולת ₪  3,000גובה עיצום של ו( ה)46 ףסעי

 .(2016, 2015, 2014לשנים 
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 : הוראות בחוזה .16

מוכר לקיים חובותיו, יישום )א( לחוק והתחייבות גוף 8מטרת ההתקשרות בהתאם להוראות סעיף  (א)

 )א( לחוק;17כמוגדר בסעיף 

  )ב(;8חובת מימון של יצרן או יבואן בהתאם להוראות סעיף  (ב)

לחוק, בהתאם  (1)א()5חובת יצרן או יבואן לנהל רישום מלא ומפורט של המידע האמור בסעיף  (ג)

 ( לחוק;א)6 להוראות סעיף

המוכר, היישום ( אל גוף 1)א()5הגדרת חובה על יצרן או יבואן להעביר את המידע הכלול בסעיף  (ד)

 ;ודרך הבקרה על דיווח כאמור והגדרת פורמט הדיווח, אופן העברת המידע ומועדי הדיווח

התשלומים מוכר ואופן התשלום; הגדרת אופן חישוב יישום ההגדרת/קביעת מועדי התשלום לגוף ה (ה)

  המוכר; גוף היישום או הפנייה למקום בו נקבע אופן התשלום, כפי שמתעדכן מעת לעת על ידי

לשם קיום חובות יצרן ויבואן ובכלל זה עמידה  בצע את כל הפעולותמוכר ליישום התחייבות גוף  (ו)

 (;ב)18, כאמור בסעיף ביעדי המיחזור

ודרך הבקרה על דיווח  לחוק 21מפורט בסעיף , כושנתימוכר לדיווח חצי שנתי, יישום חובת גוף  (ז)

 ;כאמור

 )ב( לחוק;65מוכר לשמירת סודיות, בהתאם להוראות יישום חובת גוף  (ח)

 הגדרת הפרות מהותיות המהוות עילות לביטול ההתקשרות, לשני הצדדים. (ט)
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  הנספח 

 תוכן מינימאלי נדרש -אחראי לפינוי פסולתבין מוכר ליישום התקשרות בין גוף לדוגמא לחוזה 

 

אחראי לפינוי פסולת, כדרישות מינימום, לכלול  גוף יישום מוכר לביןעל חוזה לדוגמה להתקשרות בין 

 התייחסות לנושאים ולסעיפים המפורטים להלן:

חשמלי ציוד גוף יישום מוכר; : הגדרת המונחים הבאים, כהגדרתם בחוק: אחראי לפינוי פסולת; הגדרות .1

רשות סוללה או מצבר ניידים; מנהל; פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני;  ואלקטרוני; סוללה או מצבר;

מרכז לפסולת ציוד מוקד איסוף;  הביתי;ושאינה מהמגזר  הביתיפסולת ציוד וסוללות מהמגזר  מקומית;

; השבה שימוש חוזרשימוש חוזר והכנה למרכז הכנה לשימוש חוזר; מרכז איסוף; מרכז מיון; וסוללות; 

 .והשבה מוכרת; מיחזור ומיחזור מוכר

: חלק מקדמי או נספח המפרט את סעיפי החוק חלק מקדמי או נספח – פירוט הוראות החוק הרלוונטיות .2

אחראי לפינוי המוכר, כמפורט להלן. היישום לבין גוף אחראים לפינוי פסולת הרלוונטיים ליחסי הגומלין בין 

 .יאשר בחוזה, כתנאי להתקשרות, כי קרא והבין את ההוראות הרלוונטיות והחובות הנובעות מהם פסולת

 להלן פירוט סעיפי החוק המינימאליים שיש לפרט:

 .29 ;28; 27; 26 ;19: סעיפים חובות/הוראות מהותיות

 : פירוט סנקציות רלוונטיות לפי החוק

הקבוע בסעיף  ציון העונש של מאסר שישה חודשים או הקנס(, 12)ב()43, (11)ב()43(, 10)ב()43: סעיפים עונשין

ציון הקנס ו לעניין אחריות נושא משרה בתאגיד 44; סעיף ואם הוא תאגיד כפל הקנס ( לחוק העונשין3)א()61

 ;( בחוק העונשין3)א()61הקבוע בסעיף 

ואם ₪  75,000ציון גובה העיצום של  ,(12)ב()43 -( ו10)ב()43( לעניין סעיף 6)ב()46, (3()ב)46: סעיף עיצום כספי

 .לאחראי לפינוי פסולת₪  500,000ציון גובה העיצום של ו( ד)46סעיף ₪;  150,000הוא תאגיד של 

 : הוראות בחוזה .3

יישום לחוק והתחייבות גוף  )א( 27 -)ב( ו -ו )א(19 אות סעיפיםמטרת ההתקשרות בהתאם להור (א)

 לחוק; (2))א(17בסעיף  מוכר לקיים חובותיו, כמוגדר

 (;ד)-א(()2)17מוכר בהתאם להוראות סעיפים יישום  חובת מימון של גוף (ב)

, כאמור לבצע בתחומו הפרדה ואיסוף של פסולת ציוד וסוללותהתחייבות אחראי לפינוי פסולת  (ג)

 ;)ב( -ו )א(26בסעיף 
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כאמור בסעיף התחייבות אחראי לפינוי פסולת להקים ולהפעיל מוקדי איסוף ומרכזי איסוף,  (ד)

 )ה(;26

 והופרדה במרכזי האיסוף בתחומו של אחראי לפינוי פסולת שנאספה ציוד וסוללותהעברת פסולת  (ה)

 (;ב)27המוכר עמו התקשר, כאמור בסעיף היישום לגוף 

מוכר, הכלול בסעיף יישום ההגדרת חובה על אחראי לפינוי פסולת להעביר מידע הנדרש לגוף ה (ו)

ודרך הבקרה על דיווח  פורמט הדיווח, אופן העברת המידע ומועדי הדיווח(, והגדרת 4)-(3)א()21

 ;כאמור

הגדרת/קביעת מועדי התשלום ואופן התשלום; הגדרת אופן חישוב התשלומים או הפנייה למקום  (ז)

 בו נקבע אופן התשלום, כפי שמתעדכן מעת לעת;

 .הגדרת הפרות מהותיות המהוות עילות לביטול ההתקשרות, לשני הצדדים (ח)
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 ' ונספח 

 תוכן מינימאלי נדרש -ציוד וסוללות בין משווקמוכר ליישום בין גוף  לדוגמא להתקשרותחוזה 

, כדרישות מינימום, לכלול ציוד וסוללות משווק גוף יישום מוכר לביןעל חוזה לדוגמה להתקשרות בין 

 התייחסות לנושאים ולסעיפים המפורטים להלן:

ציוד חשמלי ואלקטרוני; ; משווקגוף יישום מוכר; : הגדרת המונחים הבאים, כהגדרתם בחוק: הגדרות .1

סוללה או מצבר ניידים; מנהל; פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני; פסולת ציוד וסוללות  סוללה או מצבר;

צות סיווג; קבוהחזרה; מכירה; מהמגזר הביתי ושאינה מהמגזר הביתי; פסולת ציוד וסוללות מזיקה; 

 התוספת הראשונה לחוק.

: חלק מקדמי או נספח המפרט את סעיפי החוק חלק מקדמי או נספח – פירוט הוראות החוק הרלוונטיות .2

 משווק פסולת ציוד וסוללותמוכר, כמפורט להלן. יישום לבין גוף המשווק הרלוונטיים ליחסי הגומלין בין 

 .את ההוראות הרלוונטיות והחובות הנובעות מהםיאשר בחוזה, כתנאי להתקשרות, כי קרא והבין 

 להלן פירוט סעיפי החוק המינימאליים שיש לפרט:

 .33; 32 ; 31; 30 ;)ב(-)א(20(; 4)א()17: סעיפים חובות/הוראות מהותיות

 : פירוט סנקציות רלוונטיות לפי החוק

הקבוע בסעיף  שישה חודשים או הקנסמאסר ציון העונש של  ,(15)ב()43, (4)ב()43(, 3)ב()43: סעיפים עונשין

מאסר שנה או  הקנס הקבוע בסעיף ( ו2)ג()43סעיף ; ואם הוא תאגיד כפל הקנס ( לחוק העונשין3)א()61

ציון הקנס ו לעניין אחריות נושא משרה בתאגיד 44סעיף  ;( לחוק העונשין ואם הוא תאגיד כפל קנס4)א()61

 ;( בחוק העונשין3)א()61הקבוע בסעיף 

, ( 4()ב)46סעיף ₪;  40,000ואם הוא תאגיד של ₪  20,000ציון גובה העיצום של ו (2)א()46 סעיף: עיצום כספי

ואם הוא תאגיד של ₪  75,000ציון גובה העיצום של  ,(15)ב()43 -ו( 4)ב()43, ( 3)ב()43 פים( לעניין סעי6)ב()46

 .₪ 600,000ואם הוא תאגיד ₪  300,000העיצום של  גובה ציוןו (2)ג()43 סעיףלעניין  (ג)46סעיף ₪;  150,000

 : הוראות בחוזה .3

מוכר לקיים חובותיו,  יישום ( לחוק והתחייבות גוףא)20מטרת ההתקשרות בהתאם להוראות סעיף  (א)

 ( לחוק;א)32כמוגדר בסעיף 

 (;4()א)17 ףמוכר בהתאם להוראת סעייישום  חובת מימון של גוף (ב)
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ציוד וסוללות הנמצאת ברשותו עד למועד פינויה, כאמור בסעיף התחייבות משווק לאחסן פסולת  (ג)

31; 

המוכר עמו התקשר, כאמור בסעיף היישום לגוף  שברשות המשווק ציוד וסוללותהעברת פסולת  (ד)

 (;ב)32

(, 4)-(3)א()21מוכר, הכלול בסעיף יישום הלהעביר מידע הנדרש לגוף ה משווקהגדרת חובה על  (ה)

 ;ודרך הבקרה על דיווח כאמור העברת המידע ומועדי הדיווחוהגדרת פורמט הדיווח, אופן 

הגדרת/קביעת מועדי התשלום ואופן התשלום; הגדרת אופן חישוב התשלומים או הפנייה למקום  (ו)

 בו נקבע אופן התשלום, כפי שמתעדכן מעת לעת;

 הגדרת הפרות מהותיות המהוות עילות לביטול ההתקשרות, לשני הצדדים. (ז)
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  ז'נספח 

 -בין מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתימוכר ליישום בין גוף  לדוגמא להתקשרותחוזה 

 תוכן מינימאלי נדרש

, כדרישות מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתי גוף יישום מוכר לביןעל חוזה לדוגמה להתקשרות בין 

 לנושאים ולסעיפים המפורטים להלן:מינימום, לכלול התייחסות 

מנהל; ציוד חשמלי ואלקטרוני; סוללה  ;יישום מוכר: הגדרת המונחים הבאים, כהגדרתם בחוק: גוף הגדרות .1

סוללה או מצבר ניידים; פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני; פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי  או מצבר;

; מרכז לפסולת ציוד וסוללות; שימוש חוזר והכנה מזיקהושאינה מהמגזר הביתי; פסולת ציוד וסוללות 

 מיחזור ומיחזור מוכר; השבה והשבה מוכרת;; לשימוש חוזר

: חלק מקדמי או נספח המפרט את סעיפי החוק חלק מקדמי או נספח – פירוט הוראות החוק הרלוונטיות .2

מוכר, כמפורט להלן. יישום גוף ו לבין מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתיהרלוונטיים ליחסי הגומלין בין 

יאשר בחוזה, כתנאי להתקשרות, כי קרא והבין את ההוראות  הביתימחזיק בפסולת שאינה מהמגזר 

 .הרלוונטיות והחובות הנובעות מהם

 להלן פירוט סעיפי החוק המינימאליים שיש לפרט:

 .34; )ג(20 ;(3)א()17: סעיפים חובות/הוראות מהותיות

  ;שתיקבענה ככל, החוק לפי וונטיותרל סנקציות פירוט

 150,000ואם הוא תאגיד של ₪  75,000ציון גובה העיצום של ו ג()20לעניין סעיף ( 4()ב)46: סעיף עיצום כספי

₪. 

 : הוראות בחוזה .3

מוכר לקיים חובותיו,  יישום ( לחוק והתחייבות גוףג)20מטרת ההתקשרות בהתאם להוראות סעיף  (א)

 לחוק; (3)(א)17כמוגדר בסעיף 

 (;)א34 יףמוכר בהתאם להוראת סעיישום  חובת מימון של גוף (ב)

המוכר היישום לגוף מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הפרטי  שברשות  ציוד וסוללותהעברת פסולת  (ג)

 (;א)34עמו התקשר, כאמור בסעיף 
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מוכר, יישום הלהעביר מידע הנדרש לגוף ה מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הפרטי הגדרת חובה על  (ד)

ודרך הבקרה  (, והגדרת פורמט הדיווח, אופן העברת המידע ומועדי הדיווח4)-(3)א()21הכלול בסעיף 

 ;על דיווח כאמור

הגדרת/קביעת מועדי התשלום ואופן התשלום; הגדרת אופן חישוב התשלומים או הפנייה למקום  (ה)

 בו נקבע אופן התשלום, כפי שמתעדכן מעת לעת;

 הוות עילות לביטול ההתקשרות, לשני הצדדים.הגדרת הפרות מהותיות המ (ו)
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 ח'נספח 

 הסביבה להגנת במשרד וסוללות ציוד מנהל: עבור

 ת צ ה י ר

סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני  לטיפול( לחוק 6)א()41למנכ"ל/בעל/ת שליטה לעניין סעיף 

 2012-ב, התשע"ובסוללות

 

_______________ נושא/ת ת.ז מס' _____________, מנכ"ל /בעל/ת שליטה בחברה אני הח"מ 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי , "(החברה" -_______________, ח.פ. ____________, )להלן

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בדין אם לא אעשה כן מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

 

במשרד להגנת הסביבה מבקש לדעת, אודות עברי, פרטים שנדרשים לו לצורך שיקול דעתו  המנהלידוע לי כי  .1

לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני לחוק  14בבואו להחליט לגבי מתן הכרה לחברה, לפי הוראות סעיף 

 .2012-ב, התשע"ובסוללות

-הפלילי ותקנת השבים, התשמ"אלחוק המרשם  6מנהל יפנה למרשם על פי סעיף האני מסכים/מסכימה כי  .2

לחוק המרשם, ביחס לפריטי  2"(, לקבל מידע על כל רישום על פי המפורט בסעיף המרשם חוק" -)להלן 1981

 לחוק המרשם. 14רישום שטרם חלפה לגביהם תקופת התיישנות כאמור בסעיף 

וזולת אם חלפה ץ או בחו"ל, ]   [ לא הורשעתי בעבירות פליליות ו/או לא הוגשו נגדי הליכים פליליים, באר .3

. וכן, לא תלויים ועומדים נגדי הליכי ערעור פלילי בגין זיכוי מאישום תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם

  כלשהוא.

 או

]  [ הורשעתי ו/או הוגשו נגדי הליכים פליליים ו/או אני נחקר/ת )מחק את המיותר( בחקירות פליליות, כמפורט 

 .אם היו( -תבי אישום, הליכי חקירה, הליכי ערעור על פי הדין הפלילי, של"צלהלן )יש לפרט הרשעות, כ

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 , ובהתאם לא נדרש להלן פירוט ביחס לעבירות כאמור.2יובהר כי סעיף זה אינו מתייחס לעבירות מוחרגות

  

 יש לסמן את הפסקה הנכונה. בהעדר מקום מספיק, נא לפרט בעמוד נוסף

 

                                                 
2
 עזר חוקי על, ועבירות 1961 -  א"תשכ, התעבורה תקנותחטא, עבירות קנס, עבירות על  מסוגעבירות "עבירות מוחרגות", להלן:   

 או צו, תקנה, חוק כל עם בקשר עבירות ולמעט, היתר או רשות, רישיון הטעונות פעולות בשל עבירות למעט, מקומיות רשויות של
 .הסביבה הגנת עם בקשר מוסמכת רשות של אחרת הוראה כל

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/P230_011.htm
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ע על כל שינוי כאמור מידית למנהל במשרד להגנת היה ויחול שינוי כלשהוא בנתונים עליהם הצהרתי, אודי  .4

 הסביבה, בתצהיר מפורט וחתום על ידי.

אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי הפרטים שמסרתי בטופס זה הם  .5

 מלאים ונכונים.

 

 חתימה וחותמת                 _______________                                                

    

 

 

 :אישור חתימה על ידי עו"ד

 

אני הח"מ________________________ עו"ד_______________ ת.ז. ___________ מאשר בזאת כי 

מר/גב' ________________אשר זיהה/תה עצמו/עצמה ע"י ת.ז _________, ולאחר שהוזהר/ה כי 

ה עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/

 את נכונות הצהרה דלעיל וחתם/חתמה עליה בפני. 

 

 

 _____________     תאריך: ____________ 

  דין -עורך              

 )חתימה וחותמת(          
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 'טנספח 

 ת צ ה י ר

, ובסוללותסביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני  לטיפול( לחוק 7)א()41סעיף לחברה לעניין 

 2012-בהתשע"

 

חברת בתוקף תפקידי כ_________ ב,  , ת.ז. __________________________אני הח"מ 

לאחר שהוזהרתי  על פי כל דין,  , המורשה לחייבה בחתימתי, ח.פ. ___________________________

כי החברה אינה ר מצהי ,כי עלי להצהיר את כל האמת שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

מעסיקה ולא תעסיק עובדים שאינם אזרחים ישראלים או תושבי ישראל אף אם יש היתר להעסקתם לפי 

לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי  חובותיה, וכי לשם ביצוע 1991חוק עובדים זרים, התשנ"א 

 פסולת ובפינוי באיסוף שעוסק מי עם או מפעיל עם אלא, תתקשר לא 2012"ב התשעואלקטרוני ובסוללות, 

 .ההתקשרות לפי חובותיהם לקיום כאמור עובדים יעסיקו לא כי לפניה שהתחייבו

 

___________________________    _____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                      תאריך                         

 

מאשר בזאת כי ביום מספר רישיון __________, אני הח"מ ___________________ עו"ד,  

_________________, הופיע בפני מר ____________________,  במשרדי ברחוב 

כי  ו, ולאחר שהזהרתי. ___________ז.ע"י ת ואת עצמ האשר זיה_________________________, 

 וכן, אישר את נכונות הצהרת הלעונשים הקבועים בחוק אם לא יעש ה צפוילהצהיר את האמת וכי יהי ועלי

 .בפני עליהם וההתחייבות הנ"ל וחת

 

_________________________ 

 חתימה וחותמת העו"ד

 


