חיים קמחי ,נוטריון
אלי וילצ'יק*LL.M ,
אבנר כהן
דניאל פלד ,נוטריון
אסף פוזנר ,נוטריון
יאיר שילה
עומר גדיש LL.M ,נוטריון
שירלי סופר-דמרי
אסף ניב
אלעד עפארי LL.M
איילת גרוס
שרון כהן מושקוביץ
כרמית רבי
אתי ליבמן-עפאיםLL.M ,
שמואל רוזנר LL.M
גילה גולדמן-אנידז'ר
שרי שמחיוף-סלם
מירב ברנעMBA,
רוית צימנטLL.M ,
חיותה רובינשטיין
אבישי פלדמן LL.M
עדו עינת
מירי לוי
תומר אזרחי
עופר סמוך
אביטל זפסוצקי לופו
רותם הלר
שמעון בר-עם LL.M
לאורה דוידוב
גלעד לסר
מירב מאירי
שירי לוי
איילת שורץ-אסף
עינב מליחי
ד"ר נטליה סטרחוב Ph.D.
אופיר כהן
שלומי בוני
תמר ויינראוך

________
משרד חיפה:
יהודה כהן,

.LL.M

______________

Haim Kimhi, Notary
*Eli Wilchek, LL.M
Avner Cohen
Daniel Peled, Notary
Asaf B. Posner, Notary
Yair Shilo
Omer Gadish, LL.M Notary
Shirly Sofer-Demri
Assaf Niv
Elad Afari, LL.M
Ayelet Gross
Sharon Cohen Moshkovits
Carmit Rabi
Eti Libman-Offaim, LL.M
Shmuel Rosner, LL.M
Gila Goldman-Anidjar
Sari Simhayoff-Salem
Meirav Barnea, MBA
Ravit Cyment, LL.M
Hayuta Rubinstein
Avishai Feldman, LL.M
Ido Einat
Miri Levy
Tomer Ezrahi
Ofer Samoch
Avital Zapesotsky Lupo
Rotem Heller
Shimon Bar-Am, LLM
Laura Davidov
Gilad Lesser
Merav Meiri
Shiri Levy
Ayelet Schwartz-Asaf
Einav Malihi
Dr. Natalia Strahov, Ph.D.
Ofir Cohen
Shlomi Bonny
Tamar Weinrauch
_______________

בתשובה נא לפנות למשרדנו
ברמת גן

Haifa office
Jehuda Cohen, LL.M
________________
*Dr. Omer Kimhi-of counsel

ד"ר עומר קמחי-יועץ*
*חבר לשכת עוה"ד בניו-יורק

רמת גן72.2.7.71 ,
סימוכיןour ref: 72752171715 :

*A Member of the New-York Bar

לכבוד
מרכז המועצות האזוריות – אוריאל בן חיים (בדוא"ל)
א.נ,.
הנדון :התקשרות מועצה עם חברה שקיבלה הכרה לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי
ואלקטרוני וסוללות
 .1מצ"ב הסעיף הרלבנטי מהחוק שבנדון ,המסדיר את פרוצדורת ההתקשרות עם גופי
היישום:
"( 11א) 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"

 .2כזכור ,רשות מקומית (לרבות מועצה אזורית) מוגדרת כ"אחראי" לפי החוק.
 .3משכך ,ומאחר שלפי הנמסר לנו על ידיכם בשוק קיימות רק  2-3חברות שקיבלו הכרה
לפי החוק ,לטעמנו אין הכרח בפרסום מכרז פומבי.
 .4למותר לציין ,כי גם במקרים בהם קיים פטור מפרסום מכרז פומבי ,חלים על המועצה
כללי מנהל תקין ועליה לפעול בשוויון תוך קיום תחרות הוגנת בין המציעים .כך ,גם עולה
מרוח הפסיקה ,כפי שנקבע ,בין היתר בעת"מ (חי')  412170/הזימה שריף נ' נוהאד משלב,
ראש המועצה המקומית אבו סנאן (פורסם בנבו)24.03.2002 ,

"מן הפסיקה עולה שגם כשאין חובת מכרז ,חובתו של גוף ציבורי ,שהוא נאמן
הציבור ונסמך על כספיו ,לנהוג על פי עקרונות של מתן הזדמנות שווה למעוניינים
לתת שירות וקיום תחרות הוגנת ביניהם על פי כללי מינהל תקין".
 .5לאור האמור לעיל ,אנו סבורים כי על המועצה לקיים התמחרות בין גופי היישום
המוכרים ובכך לפעול בשוויון תוך קיום תחרות הוגנת.
 .6לבקשתך.

בכבוד רב,
מירב ברנע ,עו"ד
כהן ,וילצ'יק ,קמחי ושות'
עורכי  -דין
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