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 2102 –תשע"ב ה, ובסוללות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרונילפי חוק  בעיצום כספי הודעה על כוונת חיוב
 

 2012 – בתשע"ה, ובסוללות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני לחוקא( )47 ףסעי לפי לסמכותי בהתאם .1
מאה ארבעים ) ש"ח 148,780 בסך כספי עיצום החברה על להטיל כוונתי על ךלהודיע הנני, )להלן: "החוק"(

 (2017 לינואר 1 -ב המדד עליית שיעורפי לבתוספת עדכון שקלים חדשים( ) ושמונה אלף ושבע מאות ושמונים
  .( לחוק6()ב)46ובהתאם לסעיף  )א( לחוק8וזאת בשל הפרת הוראות סעיף 

בהתאם  החברה( הינה יצרן או יבואן -, )להלן 514059518 ח.פ בע"מ  לוגו תאורה חברתלפי המידע הקיים בידי,  .2
להתקשר בחוזה  יו)א( לחוק, לשם קיום חובותיו של יצרן ויבואן, על8בהתאם לסעיף  חוק. הלהוראות 

 לחוק. 14פי סעיף למוכר' יישום כ'גוף  המנהלשרות עם חברה, שקיבלה הכרה על ידי התק

 הכרה כגוף יישום מוכר לשתי חברות:ניתנה, לפי סמכותי על פי החוק,  12.1.2014בתאריך 
  תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מאקומיוניטי 
  תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"ממ.א.י 

מוכר ולפיכך החברה יישום  אין הסכם התקשרות בתוקף עם  גוף תךמידע המצוי ברשותי, לחברעל סמך ה
 )א( לחוק.8את הוראות סעיף מפרה 

ימים מיום מסירת  54תוך  ,חוק החברה רשאית להגיש אלי בכתבל 48: בהתאם להוראות סעיף הטיעון זכות .3
ת הטענות יש .  אלעניין הפחתת סכום העיצוםאו פי עיצום כס החברה לעניין הכוונה להטיל על טענות ,הודעה זו

יש לוודא כי שליחת הודעת הדואר  .arizot@sviva.gov.il לכתובת בלבדלשלוח באמצעות דואר אלקטרוני 
 האלקטרוני תלווה בבקשה לאישור קריאה. 

עיצום כספי מי הפחתה של סכו)ד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות תקנות לטיפול סביבתי בציו , בךלתשומת ליב
, וכן נקבעו נסיבות בגינן רשאי המנהל להפחית את סכום העיצום הכספי 2014 –ד תשע"הופריסת תשלומים(, 

 באפשרותך לטעון גם לעניין זה.  .המסמכים שיש לצרף לבקשה להפחתה

, ויהיה על לחוק 49לפי סעיף שנמסרה כדין דרישת תשלום ככל שלא יוגשו טענות בכתב כאמור, יראו הודעה זו  .4
 ימים מיום מסירת הודעה זו. 54תוך  סכום העיצום הכספי הנקוב בהודעה זו החברה לשלם את

לחוק, לעיצום כספי שלא שולם במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית  54בהתאם לסעיף  .5
 עד לתשלומו.

יש לשלם לקרן לשמירת הניקיון באמצעות הפקדה ישירה או בהעברה בנקאית לחשבון את העיצום הכספי  .6
על שם המשרד להגנת הסביבה, חוק האריזות.  בין אם העיצום  27882שמספרו  001בסניף  09בבנק הדואר 

שולם בהפקדה ישירה או בהעברה בנקאית, יש להעביר אישור על תשלום העיצום הכספי לכתובת דואר 
. אישור התשלום יכלול תאריך ביצוע הפעולה ופרטים מלאים של הגורם  arizot@sviva.gov.ilי אלקטרונ

 המשלם לרבות שם התאגיד, ח.פ וכתובת התאגיד המעודכנת.

חוזה  את ירלהעב ישמוכר טרם קבלת הודעה זו, יישום התקשרה בחוזה התקשרות עם גוף  והחברה במידה .7
 .כמבוטלת זו הודעהלראות  וניתן arizot@sviva.gov.ilלכתובת דואר אלקטרוני  החתוםההתקשרות 

 
 בברכה,                                     

 
 גיא סמט

 
 סמנכ"ל בכיר שלטון מקומי

 מנהל האריזות
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 סמנכ"ל בכיר אכיפה
 פסולת -חוקי אחריות יצרן אגף 

  לשכה משפטית


