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  במכולות פתוחות )רמסע(  הצטרפות כספקי מיכלים נוהל

 ( 2202/05)מהדורת 

 מבוא .1

הינו חברה פרטית בע"מ אשר מספקת ליצרנים    כלי משקה בע"מיאיסוף מתאגיד   .1.1

בהתאם להוראות חוק הפיקדון    ויבואנים של משקאות שירותי איסוף מכלי משקה

 "(. וןחוק הפיקד"", ידגהתא)להלן בהתאמה: " 1999-כלי משקה, התשנ"טעל מ

באמצעות מכולות    כלי משקהמ  של  איסוףה  לייעל את תהליכית נוהל זה הינה  מטר .1.2

 .מספקי המיכליםעל ידי התאגיד  "(רמסע "להלן: פתוחות )

או  במלואו  או לשנות נוהל זה    , לעדכןשאי לבטלאת, כי התאגיד רמובהר ומודגש בז .1.3

  והסכמתכם,  יהבלעדיקול דעתו  בכל עת, על פי ש"(  בנוהל  שינויחד "ן בי)להלחלקו  ב

תחול גם על כל שינוי הנוהל שיתקבל.    זה כמפורט להלןלהתקשרות בהתאם לנוהל  

  הצדדים  רסומו והחל על יחסיאשר היה קיים טרם פנוהל אחר  מחליף כל  נוהל זה  

זה בנוהל,    . לעניין  שינוי  של  כניסתו  במקרה  ומועד  השינוי  בדבר  לתוקף  הודעה 

ה באתר  האינטרנתפורסם  של  עת  w.ela.org.ilww  תו  וב שכת  תאגידט  ומאותה   ,

אשר  וקף  שינוי לתוכניסת ההיה קיים טרם  ר  אשנוהל אחר  כל    יחליף הנוהל העדכני

   . לעניין זה הצדדים חסיחל על יהיה  

   דלקמן:א המשמעות כים הבאים תהמונחלבנוהל זה  .1.4

משקה" .1.4.1 קיבול  -  ומשמע   "מכלי  משקה,    ששווק  ריק  כלי  חלב  בו  למעט 

ואשר    ליטר  5ועד  תר  או יוליטר    0.1תו  ר, וקיבולי מכל חומ, העשו מוצריוו

בהתמסומן   והתקנובפיקדון  הפיקדון  לחוק  מכוחואם  )א  ,ת  (  ולמעט 

)דוגמת    -שקיות אלומיניום  שקיות  משקה  "טרופיות"לרבות  מכלי  )ב(   ;)

 ויים בעיקרם מנייר או מקרטון.  העש

  לתאגיד ליםמיכ  ספקומ תאגידמיכלים הרשום ב ול ספקכ –" משמעו כליםמי ספק"

 . ' ספקסו מק להופ  ואשר התואמים את פעילותו הלי התאגידע"פ נ 

וי רלוונטי שיחול בחוק  ינל שלכ   ית בהתאםט תעדכן אוטומינוח הנ"ל ימובהר כי המ 

מכל    של החוק  שתתקבל לעניין פרשנותוה רגולטורית  ו הנחיישינוי אהפיקדון ו/או  

   בה.גנת הסביהמשרד להמ  רשות מוסמכת, לרבות
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ומקבל    המשקה  ילכמ .1.5 להשאוסף  משמשים  חובותיהם  תאגיד    חותלקושל  מילוי 

משלרבות  התאגיד,   מכלי  ויבואני  איסוף    רותישי  מהתאגיד  בלים קמה  קהיצרני 

מ הפיקדוןומחזור  חוק  לפי  משקה  ספכלי  הסר  למען  לכן,  יובהר  , אסורש ק,  . 

מוחלט, מ  המיכליםפק  סעל    באיסור  על    דלתאגי  םימועברש  קהמש  י כללדווח 

מחשש   לשהוכ  םין מיכלבואו יהפיקדון של יצרן א  מילוי חובותיו לפי חוקבמסגרת  

   לדיווח כפול.

 ת רמסע הצביסוף וקודת א ביעת נק .2

הן יאסוף התאגיד  מר אש ם התאגידמטע  רמסעות בהצבת ןמיכלים המעוניי  ספק .2.1

  לכתובת   Emailבאמצעות  גידהתא למוקד בבקשה יפנה   ,הקשכלי ממ

akara@teleclal.comb  אמורפנייתו כל  .ת לעתסם מעתתפרש תרחתובת א לכ או,  

לנוהל   נספח א'  בנוסח דרשנכחתום  אישור התקשרותהעתק   יכליםספק המ יצרף 

 .  )לרבות המסמכים הנדרשים על פיו( הז

הנקת  קביע .2.2 לפי    איסוף ודת  ע"י התאגיד,  דעתו הבלעיש תתבצע  מת  שיך  תו  , ידקול 

המיכליםלות  ויכ  עלש  דג כלכלי  ספק  יעילות  וזאתלתאגידת  ויצירת  לב    ,  בשים 

הספק   פתס הנא  המשקה  כלי מ  מותכל החומר כאמור  ע"י  סוג  מ  ,  המשקהשל    כלי 

 האיסוף. אפשרות להצבת רמסעות בשטח נקודת ה שנאסף ו

מכ .2.3 לגרוע  המבלי  יהא  מואמור,  לליות  התאגיד  כי  י  פלק  דוולב  לבחוןי  רשאבהר 

ד הבלעדשיקול  ה עתו  את  כתאמתם  י  כ  מיכלים  ספק  לשל  ושל  נקודת  ספציפי  ל 

 כפי שיימצא לנכון.  לאמור ו  ברמעאיסוף ספציפית בהיבטים נוספים 

קביעת  הבמסגרת   .2.4 האיסוף  ליך  בין  יוסכם    ,מסוים  מיכלים  ספקל  יחסב נקודת 

ודת  קנ  לבכ   חותחת לפ א  מסעמדויק להצבת רהם  קומיה  וראמה  הספק  התאגיד לבין

  ."(נקודת האיסוףלהלן: "ל ולעי) על ידי התאגיד איסוף שאושרה

יסופקו   .2.5 שיסופקוהרמסעות  התאג (  )ככל  וישמשע"י  ורק  יד  אך  מיו  כלי  לאיסוף 

המיכלים   איסוף  יתבצע  ובאמצעותן  התאגידמשקה,  ידי  מועל  סוג  בהר  .  כי 

   ד.ע"י התאגי לן ייקבעת וגודסעו הרמ  ותמכ הרמסעות, 

א .2.6 איסלספק    פקו ו סישר  הרמסעות  לנקודת  מיועדות  מסוימת המיכלים  כפי    וף 

  מצעות מי מטעמו, או בא עצמו  , ב אינו רשאי  כאמור  והספק  שאושרה על ידי התאגיד

  ספקשת  בעצם בקד שלישי.  העבירה לצ אחת לאחרת ו/או ל  להעבירן מנקודת איסוף

כי  תמור  הינו מצהי  יללע   2.1  בסעיף  וראמכ  סעמרצבת  מיכלים לה   ת ועסהרמ חייב 
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כאמור  התאגיד  מטעם  הוצבו  לאורתשארנ   אשר  כה  בהתאם  ך  הפעילות  תקופת  ל 

 התאגיד.    לנוהל זה בנקודת האיסוף שנקבעה ע"י

אחת בעת פינוי הרמסעות ע"י  -כנגד-כי התאגיד יספק רמסעות לספק אחת   מובהר

 ד.  התאגי

לד  .2.7 המיכלים  ספק  כעל  האיסוףודנקי  אוג  אשרהרמל  ש  ת  מוצה  סעות  טעם  בו 

 :  הבאים  ל עת, בתנאיםתעמוד, בכ רועבו  דיאגהת

פינוי הרמסע ולהצבת  ל  גישה באופן מלא לתאגיד ומי מטעמו   תהיה :  גישה .2.7.1

ובכ כנגדה  זהאחרת  מסו  לל  למשאית  תנאי  -פול  גגישה  מבחינת  טריילר 

פ הוראות  "ע   אמור,ת מסוג זה כשה של משאירת אליה גי הדרך ואשר מות

דין.  כ גישה    ליםכ ימהק  ספות  באחריק  ספלמען הסר  ל  עד    כאמור לאפשר 

לרבות חניה כחוק    כפי שנקבע על התאגיד  רמסעותהמדויק של הלמיקומן  

 במקום.  

המיכלים ובכלל זה    קפס ות של  יל פעבשטח שמתאים ל  ה תהיהרמסע    שטח: .2.7.2

אחסון  יאפש  ואשר  הפעילות,ולשעות  היקפה    לסוגה,   כלי ימשל    ותנאר 

  ם. וייינלפ  עד ל התאגידנו ששנאספו לשביעות רצו המשקה

ת של  לאלתר, ע"פ שיקול דעתו הבלעדיהמיכלים    לספק  עיהיה רשאי להודי התאגיד   .2.8

  ,ףת איסונקודאיסוף מזמנית של    הסוף ו/או על השהייעל ביטול נקודת אי ,  התאגיד

לאם    לרבות הנ"ל  גישה  פן  באו ו  ימוויק א  התנאים  וחוקית    נוחה סבירה,  שמונע 

   לנקודת האיסוף.

סוף מסוימת אינה תואמת  נקודת אי   לתאגיד כיברר  תיש   לככר,  אמוה גרוע מל  ליבמ .2.9

להודי הזכות  לתאגיד  שמורה  לעיל,  הדרישות  על  את  לספק  בודה  עהקת  הפסע 

. הודעת  של הספקסוף  דות האיל נקוכמת או  אח  איסוף באמצעות רמסעות מנקודת  

      .ידהתאגת עד זמן מתאים לפי שיקול  וך פרקתה לתוקפיכנס  גיד כאמור ת התא
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 סע רמה יוילמ .3

כלי המשקה לפינוי באופן המפורט להלן וכפי שיעודכן  נדרשים להכין את מ  קי המיכלים פס

 מעת לעת: 

לבצע  יש להקפיד וולגודל בהתאם לחומר   ייעודית רמסע בירוכזו שקה כלי הממ .3.1

   .(פח/ שפחתי מ  יקסט פל/יק סטפל/ית)זכוכ  הפרדה מלאה בסוגי החומר

   ר שיבחר התאגיד בלבד.מהחו סוגם לתאת בהמסעובר ה ירוכזומיכלי המשק .3.2

   על הספק למלא את הרמסעות עד למשקל המותר להובלה ע"פ חוק. .3.3

משקה  יסבא .3.4 מיכלי  כמ וף  זכוכית  על  השבות  מסוג  תעלה  לא  המיכלים  של    20%ר 

   אתריו.ד ב אגיך התיערו אשרטיות אם לדגימות סטטיסם בהת מיכלימסך ה

לא   .3.5 המשונע  לרבות  וג   0.5%מ  יותר    ולל כיהחומר  זרים  רקפים  לא  עפר, חצץ,    אך 

מ  חומר  גרוס,  חומר  אורגני,  חומר  נייר,  חול,  על  אבנים,  וכדומה.    ספק התכתי 

   זרים. גופים מילוי הרמסעות יתבצע באופן שימנע כניסתם של דא שלוו המיכלים

בחה .3.6 המשונע  יכרמסעות  ומר  אלול  לא  נוז מים  כ ו  אחרים  ככללים    לשהם. 

ליידע את    המיכלים   ספק ם, באחריות  מיגש  רבות מי ל  ם, יבמ  או התמלמסעות  רשה

המאוח לכל  או  הקריאה  פתיחת  בזמן  ההוהתאגיד  ביצוע  לפני  מקרה  כל  בו  הלבר 

 עליו לרוקן את המים טרם העמסת המיכלים לרמסע. 

באמור   .3.7 לגרוע  ידאע למבלי  הספק  ליל,  וסכיסו ג  באהרמסעגירת  י  שימנע    ופןות 

 לשהם לרמסע.  כ יםל זים ו/או נוזר םיל גופ ניסתם שכ

מיכלי  .3.8 ו/או  נפתחו  שטרם  משקה  מיכלי  ברמסעות  ימצאו  שלא  להקפיד  הספק  על 

ה שטרם שווקו לצרכניים הסופיים לרבות  ו/או מיכלי משק  םקה המכילים נוזלימש

   אך לא רק "השמדות". 

ז ר בות האמו גרוע מכלליי למבל .3.9 ע"פ  ל עת  בכ  רשאי  התאגיד יהא  הר כיה מובנוהל 

נחיות נוספות בנוגע לאופן הכנת המיכלים לאיסוף והספק יהיה  ה   תןיליקול דעתו  ש

 ות.מחויב לנהוג ע"פ אותן הנחי

http://www.ela.org.il/
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אתרי התאגיד ואינה עומדת תנאי נוהל זה ע"פ שיקול  רמסע שתגיע ל,  בזאת  מובהר .3.10

ה של  הבלעדי  לתישלח  תאגיד,  דעתה  המיכליפסחזרה  כאשק  כלל ם  עלויות    ר 

 .  םספק המיכלישבון על ח לה יהיובההו

מבלי לגרוע מיתר זכויות התאגיד בהתאם לנוהל זה ו/או כל דין, ככל שיתעורר אצל   .3.11

ספק    להטעות או לרמות את התאגיד,  מנסה  םמיכליספק הי  ד סביר, כ התאגיד חש

ולם  יד, כ ידי התאג   כלים החשודים עלוט המנותן בזאת את הסכמתו לחיל   כליםהמי

המינימאליים  שלום דמי העידוד  י תא ולן בגינם  דופיקי הדמ החזר  אי  או חלקם, ו/ו

 . כלים החשודים)כהגדרתם להלן( בעבור המ ודמי העידוד המשתנים

 

 תשלום הו , ביצוע הדגימהתהליך הפינוי ,כליםלפינוי מד התאגיזמנת ה .4

שה  ייע  אגידלתיים בהם מיכלי משקה המצוירת איסוף ופינוי הרמסעות לשם מס .4.1

על ספק   ,התאגיד לפינוי מטעם ימת  עג. עם הבדו בלעממט ם או אחריע"י התאגיד  

 התאגיד.   טעםמאכן   ינוהלוודא כי  המיכלים

התא  .4.2 להזמנת  לפינויתנאי  רמסע  מיכל  גיד  לפחות  הינו  זה,  לנוהל  בהתאם  משקה  י 

   ה לעיל. ה לצורך פינוי בהתאם להוראות נוהל זאחת מלא 

הפינ .4.3 באמצ  ויהזמנת  שירות  מל   WhatsAppהודעתשליחת  עות  תתבצע  וקד 

התאגיד  .054-4400275  מספרב  ותהלקוח  ע"י  יעודכן  אשר  אחר  אמצעי  כול    . ו/או 

ת ביצוע  בע  .08:00-16:00ה' בין השעות  -ימים א'הינם    כאמור  פעילות המוקד  זמני

פ איהזמנת  לציין  יש  הפרט נוי  לק ת  מס'  הבאים:  כים  רמסע,  רמסעותוח    מות 

ל מידע אחר בהתאם  או כ/ם לפינוי ו דיקה המיועמיכלי המש  לאות, סוג החומר שלמ

   ה. ל זנוהציג השירות ו/או לדרישות נ

בין ספק  עד אשר יתואם  יגיע לפנות את מיכלי המשקה במוו/או מי מטעמו  אגיד  הת .4.4

השי  לביןם  המיכלי הנציג  של  זכותו  תאגידרות  על  שומר  התאגיד  שינוי.    יםלבצע 

יסוף  חריג של נקודת הא   וםמיק   ,ת חריגעקב עומס פעילו  סוף המתואםיא במועד ה

 שיקול דעתו.  ם להתאסיבה אחרת בל כאו 

הנציגים  הנציגי  הגעת  עד  במו .4.5 ייצרו  האיסוף  לנקודת  עם  קשכאמור  תאגיד    איש ר 

א  וג כי בעת הפינוי, נקודת האיסוף תהלדא  . ישהמיכלים  ספקהקשר הרלוונטי של  

אשר לעיל,    2.7ובפרט כאמור בסעיף  ים את התאגיד,  שמשמ ה  ינויכבי הפ ה לרנגיש

פרעה לסביבה מהירות ולא השל הרמסעות ב   יקההפר או  / וה  העמסהיוכלו לבצע את  

http://www.ela.org.il/
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ל הפינ נועהת או  רכב  על  העמסת הרמסעות  ע".  ובנוכחותוי תתבצע  נציג התאגיד    י 

 .  יכליםהמ ספק נציג 

ות כמפורט בנוהל  ישדות בדרמכי אינן עו  שניתן לראותמסעות  ונו רי לא יפ מובהר כ  .4.6

ל  ככי. מובהר כי  א זכאל שהולא יזכו את הספק בדמי פיקדון ודמי עידוד ככ  ןוהזה  

יב, להחזיר  אגיד יהיה רשאי, אך לא חי כאמור, הת והספק לא יעמוד בתנאי נוהל זה,

שפונתה  את   י והתכולת הרמסע  לא  לספק  זכאי  דמי הפיקבלהיה  דמי  ת  ו/או  קדון 

פת בתוס  ש"ח  2000מקרה כאמור, הספק יחויב בעלות  ב   ע כאמור.עידוד בגין רמס 

  "י התאגיד.תוחזר אליו עמסע שגין ר ברלוונטי מ ככל שע"מ

 

העמסת הרמסעות ע .4.7 סיום  על    למלא את שמו  יכליםהמ  ספק   באחריות,  ם  ולחתום 

תעודת   אשר  טופס  הבד  הצהרה  השארבין  ול  תכלהמשלוח  כמות  רמסעות  בר 

הקריאות  מספרי  ספקו  לפינוי,  שנאספה,  טופס    .מס'  לספק    כאמורהעתק  יינתן 

   ית.אלקטרונשלוח ודת מלח תעהמיכלים במעמד הפינוי ו/או תיש

פיקדון   .4.8 דמי  ישלם  עידוד  התאגיד  המיכליםודמי  כמות  לפי  ורק  לזהותניאשר    אך  כבתן  ני  ם 

   .יקדוןפ

ל  כמשקל הממוצע של מבמסעות,  רתכולת השל  טו  נהשקל  מ  תחלוקב ע"פ  תחושכמות המכלים   .4.9

לממצאי,  בפיקדון  משקה המכליםעת  ב   יבוצעואשר  סטטיסטיות  הדגימות  ה   בהתאם    קליטת 

 . י פיקדוןנאשר אינם ב  םכלימכמות הי ניכו תוך  החומר סוגל  בהתאםו ,באתרי התאגיד

וב .4.10 לא  לתאגיד  ותהשמור  ותמסיבמידה  מהספקלנ שת  לרמסעודגימות  בוצעו  י,  אזי ,  ק טו 

המשתנה מעת לעת,  ,  מוצע המקובל בתאגידמהשקל  מהכל יהיה  של המהקובע  המשקל הממוצע  

ל חיצוניתבתאגיד    ותמבוצע הדגימות  של  תוצאות  בהתאם  סטטיסטיקה  חברת  התאגיד    .ע"י 

 .ת את שיטת הדגימה מעת לעתשומר לעצמו את הזכות לשנו 

מודע לעובדה    כןו ווכחותה ללא נתתבצענ  יותימות הסטטיסטגהד  הספק מסכים כי .4.11

דגימות בלבד והספק מנוע  אות ה תוצכלים יהיו בהתאם ל מיי התשלומים עבור הכ

   ר זה. בהקשעה ו תביל טענה ו/אמלהעלות כ מושתקו

מכלליות .4.12 לגרוע  מ  מבלי  רשאי  ובההאמור,  התאגיד  כי  הדגימות  ר  את  לבצע  שלא 

יקבעו    סטייםנתונים הסטטיאמור ה רה כים, ובמקל הפינוייות כאמור בכהסטטיסט 

או בהתאם לנתונים לפי  המיכלים  רכו לאותו ספק  ענדגימות האחרונות שבהתאם ל

 ד.  ל התאגיעדי ש י שיקול בלהמשקל הממוצע והכול לפ 

http://www.ela.org.il/
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ל עת  בכלשימושו    וריישאהתאגיד והן    תא  ששמהמ  מובהר כי הרמסעות הינן רכוש .4.13

לה לצרכים    ןבהשתמש  ויש  ורק  זה.  המפורטיםאך  יהיה    המיכליםספק    בנוהל 

באופן  ה כל  אחראי  על  ובלעדי  ישפה את התאגיד  זנמלא  והוא  שיגרם לרמסעות  ק 

זה וזאת בנוסף לכל    ד בהקשרהתאגידרישתו של  בקשר עם כל נזק כאמור מיד עם  

 ע"פ דין.   ידג התאסעד אחר לו זכאי 

 

 פעילות סקתהפ .5

ר .5.1 פי  התאגיד  על  הפעילות  את  להפסיק  זה  שאי  ובא נוהל  עת  מידי,  בכל  א  ללופן 

 תהא כול טענה ו/או דרישה בקשר לכך.  א ל נימוק ולספק לכ הודעה מוקדמת וללא

שעות מראש   48עה של ן הודות מתילות באמצעלהודיע על הפסקת הפע שאי הספק ר .5.2

ודא עם  ולו comeleclalbakara@t.  :לכתובת il maE תוובכתב לתאגיד באמצע 

ממועד   בלבד ימים  60ן בתוך תינאם ההודעה ת ,להקבהת הודעתו  כי התאגיד מוקד 

לתאגיד    ישלם המיכלים  ספק, (זהוהל על פי נ מסעיום הצבת הר) ,ותחילת עבודת 

   .בשטחוסע שהוצבה על כול רמפת מע"מ תוסב  ₪ 1500סכום חד פעמי של 

 

 ום הוראות הנוהל י קיא .6

עמידה בהוראות נוהל    איותים עקב  יר הפסיק את מתן השותו ל שומר על זכהתאגיד   .6.1

מילולית  או זה   ו/או  פיסית  אלימות  של  ש  וכן  , במקרה  חששבכל מקרה  לביצוע    ל 

פליליות על  )לרבות  עבירות  והבחו  פי   עבירות  התכנון    או  1965-ה" התשכ  ,הי ניק 

שהותקנ עו  מכוחוו  תקנות  עסקיםשעניינן  ות  בירלרבות  לקיו  (רישוי  ם  בקשר 

 ד. יגסעד אחר העומד לזכות התאל בנוסף לכ אתוז  ,אות נוהל זההור

בסעיף   .6.2 לגרוע מהאמור  חלעיל,    3.11מבלי  של  לביבמקרה  פליליות    עצושש  עבירות 

שר שולמו  השבת כל דמי העידוד אתאגיד זכאי ל יהא ה  קי העידוד,לשם קבלת מענ

ימים ממועד    7וך  בת  יא וזאתבכל תקופה שה  נוהל הנ"ל,ה  הפעילות על פיבקשר עם  

 . עם האמורה בהקשר ענמנוע מלטעון כל ט ה יהי   קספוהת התאגיד שריד

נוהלמו .6.3 פי  על  רמסע  באמצעות  העבודה  כי  הינה  בהר  בסיס    זה    פק סו  יוולונטרעל 

פי המיכלים   על  לעבוד  מרצונו    בוחר  זה  בלבדהחופנוהל  השקעה  ב  .שי  כל  התאם, 
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נוה   נת לעבודל מע  המיכלים   ספק שיבצע   על  לעדית ו באחריותו הב תהא  ל זה  על פי 

 ראות נוהל זה.  בהו המיכלים ספק   ו שלדתכפופה לעמיכן ונו בלבד ושבח

כל חוב ו/או סכום,  ים  המיכלכום המגיע לספק  נגד כל סהתאגיד יהא ראשי לקזז כ .6.4

פי  על  ן שאינו קצוב, המגיע לו מאת הספק על פי דין וובי  עתידי, בין קצוב  קיים או

א  ות ראהו זה  כל  נוהל  או  בין  אחר,  מועדנוהל  הגיע  הגיע  ק  ם  טרם  אם  ובין  יומו 

מזכותו  ו למצות  עיל או בכל דבר החסר בו, כדי לגרוע ו/אלד קיומו. אין באמור  ועמ

 ות חוב האצור בכל דרך אחרת.  של התאגיד לגב 

ל  ע"פ כאו  ימוש של התאגיד בזכות מזכויותיו ע"פ נוהל זה  ר בש אי שימוש או איחו .6.5

 אמורה.  יתור על הזכות הב כוו ן, לא ייחשדי

  –במקרה מסוים המיכלים   תנו מצד התאגיד לספק ני, הנחה, שינוי או ארכה שורוית .6.6

אין לראות בכך ויתור על אותן  ר )או מול ספק אחר( ובמקרה אחלא ישמשו תקדים  

ות לפי  חוב ן ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות ו ואי  זכויות במקרה אחר

ז נו תוקף  –  מקרה  לובכה  הל  יהיה  או  לא  ניתנו  א  לוויתור  אם  אלא  כאמור  רכה 

 תב. בכ

חילוקי הדעות .6.7 ה  כל  זה,  בין  נתונים לסמכות השיצדדים בהקשר להסכם  יפוט  היו 

יהיה סמכות לכל בית משפט    ולא  וסמכים בתל אביב,הבלעדית של בתי המשפט המ

 יין זה.  נ עבאחר 
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 '( א נספח ) התקשרות אישור -חות במכולות פתואיסוף   נוהל

 :כי להלן   בחתימתנו לאשר הרינו
  לכל  המלאה הסכמתנו את  נותנים  ואנו"( הנוהל: "להלן) הנוהל ותהורא  את  קראנו .1

 . תנאיו
  כל כנגד מלטעון מנועים נהיה,  בנוהל כמפורט  לקוח  כרטיס פתיחת  עם כי לנו   ידוע .2

 .  בנוהל הקבועה  התניה או הנחיה,  מגבלה, הוראה
  כל להוראות  בהתאם התאגיד עם נולהתקשרות  הנוגע בכל, לפעול מתחייבים ואנ .3

 .  לעת מעת שתימסרנה  כפי, מוסמכת רשות של  הנחיה  כל ותרב ל, דין
  המוענק תשלום כל וביצוע פיקדון  דמי השבת, יסוףהא  שירותי מתן כי לנו  ידוע  .4

  הוראות  בקיום מותנים( ומשתנים מינימליים עידוד דמי לרבות)  לנוהל בהתאם
 . התאגיד של האינטרנט תרבא לעת מעת  שיעודכן כפי הנוהל

 על הסטטיסטי המדגם עריכתל הסכמה מהווה זה בנוהל  שרותנותקשה מאשרים אנו .5

 . משלוח בכל המכלים  ותכמ לקביעת  התאגיד ידי

 
 : מורשה עוסק

 .:______________ ז.ת    :_____________   שם

 _______ :______חתימה   :___________ תאריך

 

 : *חברה

 :______________ פ.ח    _______   :    ______החברה שם

 .:_____________ ז.ת   :___________ תמיםחוה שם

 :_____________ ךתארי   :           ___________ חתימה

 

 

 


