הצהרת עסק אודות הפרדה ופינוי של אריזות ופסולת ציוד וסוללות
[יש להגיש הצהרה חתומה תוך  30יום מדרישת המועצה]

שם המפעל המשלם בעד פינוי פסולת במתחם_____________________________________________ :
שם המפעל המצהיר__________________________________________________________ :
מספר ת.ז( .בעסק שאינו תאגיד)  /ח.פ____________________________________ :.
כתובת העסק נשוא ההצהרה :רחוב ____________________________________ מס' _____ ,שוהם.
מס' נכס בארנונה____________________________________________ :
מס' טלפון ושם איש קשר לבירורים_____________________________________ :

הצהרה כללית:
אני הח"מ ,שם מלא __________________ ,ת.ז ,_________________ .תפקיד
___________________ ,מצהיר ומתחייב בזאת כי ההצהרות שעליהן אחתום להלן הנן אמת ,וכי ידוע
וברור לי שהצהרה שאינה אמת מהווה עבירה פלילית ,בין היתר (ולא רק) של ניסיון לקבלת דבר במרמה
או של קבלת דבר במרמה.
_______________
חתימה

_____________
תאריך

חלק ראשון – אריזות
[להגדרות והוראות הדין הרלוונטיות ראה בסוף המסמך]

הנני מצהיר כי [סמן את הרלוונטי ומחק את המיותר] –
בבית העסק לא מצטברת פסולת אריזות במהלך העבודה או העסקים (אלא רק באופן
הדומה לאריזות המגזר הביתי) ,ופינוי פסולת האריזות מבית העסק נעשה בהתאם
להוראות סעיף  25לחוק להסדרת הטיפול באריזות ,תשע"א.2011-
בבית העסק מתבצעת הפרדה של כל פסולת האריזות המצטברת בבית העסק מפסולת
אחרת ופינוי פסולת האריזות מבית העסק נעשה באמצעות התקשרות עם תאגיד
"תמיר" .מצ"ב הסכם התקשרות תקף עם תאגיד "תמיר" וחשבוניות המעידות על
תשלומים לפיו בשנה החולפת.

________________
שם מלא של המצהיר
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________________
תפקיד

___________ ______
תאריך
חתימה
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חלק שני – פסולת ציוד וסוללות
[להגדרות והוראות הדין הרלוונטיות ראה בסוף המסמך]

( )1הנני מצהיר כי בבית העסק מתבצעת הפרדה והשלכה של כל פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי
המצטברת בבית העסק בהתאם להוראות סעיפים  28ו 32-לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי
ואלקטרוני ובסוללות ,תשע"ב.2012-
([ )2סמן את הרלוונטי ומחק את המיותר] –
בבית העסק לא קיימת פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי.
בבית העסק מתבצעת הפרדה של כל פסולת הציוד והסוללות שאינה מהמגזר הביתי
המצטברת בבית העסק מפסולת אחרת ,ומתבצע פינוי של פסולת הציוד והסוללות שאינה
מהמגזר הביתי המצטברת בבית העסק ,באמצעות גוף יישום מוכר בהתאם להוראות
סעיף  34לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,תשע"ב .2012-מצ"ב
מסמך התקשרות בתוקף עם גוף יישום מוכר בגין פינוי פסולת ציוד וסוללות ,וחשבוניות
המעידות על תשלומים לפיו בשנה החולפת.
פסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר
מטופלת על ידי העסק לפי כל דין ,כדלקמן [יש לפרט את אופן פינוי הפסולת או הטיפול בה ואת
זהות הגורם הקולט את הפסולת ,ולצרף מסמכים המעידים על האמור .אם אין פסולת כזו יש לציין "לא
רלוונטי"]:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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הוראות חוק –
חוק האריזות
הגדרות לעניין חלק זה –
"אריזה" – חפץ וכל חומר שהוא ,המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או
המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר ,להצגתו או להגנה עליו ,ושמתקיימים לגביו תנאים
אלה:
( )1הוא אינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר;
( )2הוא אחד מאלה:
(א) אריזת מכירה – א ריזה שנועדה לצורכי מכירה למשתמש סופי או לצרכן ,בנקודת
מכירה;
(ב) אריזה קבוצתית – אריזה שנועדה לרכז בנקודת מכירה כמה מוצרים למכירה,
שאפשר להפרידה מהמוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של כל מוצר או על אריזת
המכירה שלו ,בין שהמוצרים נמכרים בנקודת המכירה למשתמש סופי או לצרכן יחד
עם האריזה הקבוצתית ובין שהיא משמשת לחידוש מלאי המוצרים בנקודת המכירה;
(ג) אריזת הובלה – א ריזה שנועדה לאפשר נשיאה או הובלה של כמה מוצרים
למכירה או של אריזות קבוצתיות ,כחלופה לטיפול ידני בהם ולשם מניעת גרימת נזק
כתוצאה מהובלתם ,והכל למעט מכולות המיועדות להובלה ביבשה ,באוויר או בים;
"אריזה רב-פעמית" – אריזה שנועדה לשימוש חוזר בידי יצרן או יבואן;
"פסולת אריזות" – אריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה יועדה בראשונה ,ולעניין
אריזות רב-פעמיות ,לאחר תום השימוש החוזר בהן;
איסור השלכה ,איסוף או פינוי של פסולת אריזות שלא בהתאם להסדרי הפרדה ,איסוף
ופינוי
( .25א) ק בע אחראי לפינוי פסולת הסדר להפרדת פסולת אריזות ,לא ישליך אדם פסולת אריזות
בתחומו של האחראי לפינוי פסולת אלא בהתאם לאותו הסדר.
(ב) ק בע אחראי לפינוי פסולת הסדר לאיסוף ופינוי של פסולת אריזות מופרדת ,לא יאסוף אדם
פסולת אריזות בתחומו של האחראי לפינוי פסולת ולא יפנה פסולת אריזות מתחומו ,אלא בהתאם לאותו
הסדר.
איסוף ופינוי פסולת אריזות מבית עסק
( .26א) בסעיף זה –
"בית עסק" – מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת אריזות;
"בעל בית עסק" – בעל היתר או רישיון הדרושים לפי כל דין להפעלת בית העסק או לניהולו או
לעיסוק בעסק ,או מי שמוטלת עליו חובה לקבל היתר או רישיון לשם הפעלה או ניהול כאמור.
(ב) ע ל אף האמור בפרק זה ,רשאי בעל בית עסק להתקשר עם גוף מוכר לעניין איסוף ופינוי של
פסולת אריזות המצטברת בבית העסק ,כולה או חלקה ,בהתאם לתנאי ההכרה של אותו גוף מוכר.
(ג) בעל בית עסק שהתקשר עם גוף מוכר כאמור בסעיף קטן (ב) ,ינהל רישום מלא ומפורט של
משקל פסולת האריזות של המוצרים הארוזים או של אריזות השירות שהצטברה בבית העסק המיועדת
לפינוי וסוגי החומר האמורים בסעיף  6שממנו עשויה פסולת האריזות ,ויספק מידע זה לגוף המוכר ,לפי
דרישתו.
(ד) המנהל או מי שהו א הסמיכו לכך רשאי לעיין ברישומים בבית העסק כאמור בסעיף קטן (ג)
ולקבל העתק נכון מהם ,וכן לדרוש מבעל בית עסק להמציא לו כל מידע הנוגע לעניין סעיף זה; נדרש
בעל בית עסק להמציא מידע כאמור ,ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה.
(ה) איסוף ופינוי מבית עסק לפי סעיף זה ייעשו בתדירות ובאופן שיבטיחו איסוף ופינוי סדירים
וימנעו הצטברות של פסולת אריזות ,ובכפוף לכל דין.
(ו) ל גבי פסולת אריזות שלא נאספה על ידי גוף מוכר או בכל עת שההתקשרות עם הגוף המוכר
אינה עומדת בתוקפה ,יחולו על בעל בית העסק האיסורים האמורים בסעיף .25
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חוק ציוד אלקטרוני
הגדרות לעניין חלק זה –
" פסולת ציוד וסוללות" – פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ופסולת סוללות ומצברים;
"פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי" – כל אחת מאלה:
( )1פסולת 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;
"המפקח" -המפקח לעניין חוק העזר של הרשות המקומית ,או מי שהוסמך על ידו
לבדוק את האמור בהצהרה זו.
חובות אחראי לפינוי פסולת
( .26א) אחראי לפינוי פסולת יבצע בתחומו ,בכפוף להוראות לפי סעיף זה ולפי סעיף (67א)(,)3
הפרדה 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) א יסוף 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.
חובת השלכת פסולת ציוד וסוללות במרכז איסוף
 .28הוקם 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
התקשרות לפינוי פסולת ציוד וסוללות
( .32א) ל צורך פינוי פסולת הציוד והסוללות הנמצאת ברשותו או בשליטתו ,יתקשר משווק בחוזה
התקשרות עם גוף יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת ציוד וסוללות מהסוגים שנמצאים ברשותו.
(ב) מ שווק יעביר את פסולת הציוד והסוללות שברשותו או בשליטתו לגוף יישום מוכר שעמו
התקשר; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי של
הפסולת כאמור בסעיף (17א)( )5וכפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.
(ג) ל גבי פסולת ציוד וסוללות שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר או בכל עת שההתקשרות
עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה ,יפנה המשווק את פסולת הציוד והסוללות שברשותו
בהתאם להוראות סעיף  ,26ויחולו לגביו הוראות סעיפים  28ו.29-
מחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי
( .34א) מ י שמחזיק בפסולת ציוד וסוללות שאינה מהמגזר הביתי ,יתקשר בחוזה התקשרות עם גוף
יישום מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת כאמור ,לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו ,ויעביר
אליו את פסולת הציוד והסוללות שברשותו; העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה
אחרת מעבר למימון הפינוי של הפסולת כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.
(ב) ל גבי פסולת ציוד וסוללות כאמור בסעיף קטן (א) ,שלא נאספה על ידי גוף היישום המוכר או
בכל עת שההתקשרות עם גוף היישום המוכר אינה עומדת בתוקפה ,יפעל המחזיק לגבי אותה פסולת
בהתאם להוראות לפי כל דין.
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