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 "ח אדר ב, תשע"דכ 
  2014מרץ,  30 

  
  

  לכבוד
  אחראים לפינוי פסולת

  

  שלום רב,

  
  הודעה בעניין חובות המוטלות על אחראים לפינוי פסולת מכוח הנדון: 

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

 

 2012- נכנס החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב 2014במרץ  1ביום  .1

 ") לתוקפו.החוק("

 

לחוק, רשות מקומית (וכן כל מי שחייב לפי כל דין, למעט חובה מכח חוק עזר,  26על פי הוראות סעיף  .2

") יבצע אחראי לפינוי פסולתתו)  (להלן: "באיסוף ובפינוי של פסולת משטח שבבעלותו או בהחזק

בתחומו הפרדה ואיסוף של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי בהתאם להוראות החוק, באופן אשר 

יבטיח זמינות מרכזי ומוקדי איסוף לכלל הציבור ובתדירות אשר תמנע הצטברות פסולת ציוד 

הקים מוקדי ומרכזי איסוף בתחומו, וסוללות; כמו כן מוטלת על אחראי לפינוי פסולת החובה ל

 ולפרסם מידע לציבור על פעולותיו כאמור לעיל, כקבוע בחוק.

 

לחוק על אחראי לפינוי פסולת להתקשר עם גוף יישום מוכר בחוזה התקשרות,  27על פי הוראת סעיף  .3

פינוי ולהעביר לו את פסולת הציוד והסוללות שנאספה בהתאם לחובותיו על פי החוק, כנגד מימון ה

 של עלויות ההפרדה והאיסוף של הפסולת (כהגדרתן בחוק).

  

נכון למועד מכתב זה ניתנה הכרה לשני גופי יישום מוכרים וכן אושר לכל אחד מהם נוסח חוזה 

  . התקשרות אחיד עם אחראי לפינוי פסולת

 כן נבחנות בקשות הכרה של גופים נוספים, הכל כמפורט באתר המשרד להגנת הסביבה. 

  

לידיעתכם, בגין הפרת החובה לבצע הפרדה ואיסוף של פסולת ציוד וסוללות מהמגזר הביתי על פי  .4

ש"ח, ובגין הפרת חובת אחראי  150,000החוק רשאי המנהל (כהגדרתו בחוק) להטיל עיצום כספי בסך 

 ש"ח.  500,000לפינוי פסולת להתקשר עם גוף יישום מוכר, עיצום כספי בסך 
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בנוסף, אי קיום החובות המוטלות על אחראי לפינוי פסולת לבצע הפרדה ואיסוף של פסולת ציוד 

וסוללות, להתקשר עם גוף יישום מוכר ו/או להעביר פסולת ציוד וסוללות לגוף יישום מוכר בהתאם 

ק, להוראות החוק הנזכרות לעיל, נקבעו כעבירה פלילית, נושאת קנסות ו/או עונשי מאסר כקבוע בחו

וכן נקבעה אחריות נושא משרה בתאגיד (לרבות דירקטור) לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע 

  העבירות בידי התאגיד או עובד מעובדיו. 

  

באחריותי ובאחריות המשרד להגנת הסביבה לפקח על קיום הוראות החוק מעת היכנסו לתוקף,  .5

פי החוק, לרבות התקשרות עם גוף יישום  ואחראי לפינוי פסולת אשר טרם נערך ליישום חובותיו על

 מוכר, נדרש לעשות כן.

 
  
  
  
  
  

  בברכה,
  

  
  יורם הורוביץ

  מנהל ציוד וסוללות

  המשרד להגנת הסביבה
  
  

  :העתקים

  , השר להגנת הסביבהעמיר פרץח"כ 

  , מנכ"ל המשרד להגנת הסביבהדוד לפלרמר 

  , היועצת המשפטיתדלית דרורעו"ד 

  בכיר לאכיפה, סמנכ"ל יצחק בן דודמר 

  , מנהלת אגף אריזותטל שוחטגב' 

  , מ.מ. רא"ג פסולת מוצקהאחמד איברהיםמר 

  , הלשכה המשפטיתג'וש פדרסןעו"ד 

  מרכז השלטון המקומי 

  מרכז המועצות האזוריות

 

 


