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כ"ח אדר ב ,תשע"ד
 30מרץ2014 ,
לכבוד
משווקים
שלום רב,
הנדון :הודעה בעניין חובות המוטלות על משווק מכוח
החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב2012-

 .1ביום  1במרץ  2014נכנס החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב2012-
)"החוק"( לתוקפו.
 .2על פי הוראת סעיף  30לחוק ,על משווק ,כהגדרתו בחוק )להלן" :משווק"( לאפשר לקונה ,או מי
מטעמו ,למסור במועד המכירה או במועד האספקה ,פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ,כהגדרתם בחוק,
בהתאם להוראות הסעיף ומבלי לדרוש תשלום או תמורה אחרת בשל כך וכן להציג במקום עסקו
מידע בדבר אפשרויות מסירת פסולת כאמור.
על משווק של סוללות ומצברים ניידים להתקין בכל נקודת מכירה שלו מיכל אצירה ייעודי לפסולת
סוללות ומצברים ניידים ויאפשר לכל יחיד להשליך בו פסולת סוללות ומצברים ניידים מבלי לדרוש
תשלום או תמורה אחרת בשל כך.
 .3על פי הוראת סעיף  31לחוק על משווק לאחסן פסולת ציוד וסוללות ,כהגדרתם בחוק ,הנמצאת
ברשותו ,בהתאם להוראות הסעיף הנ"ל.
 .4על פי הוראת סעיף  32לחוק על משווק להתקשר עם גוף יישום מוכר בחוזה התקשרות ,ולהעביר לו
את פסולת הציוד והסוללות שברשותו או בשליטתו ,תמורת מימון הפינוי של הפסולת ,והכל בהתאם
להוראות החוק; כמו כן על משווק לפנות כל פסולת לגביה לא חלה התקשרות כאמור ו/או שלא
נאספה על-ידי גוף יישום מוכר ,בהתאם להוראות כל דין.
נכון למועד מכתב זה ניתנה הכרה לשני גופי יישום מוכרים וכן אושר לכל אחד מהם נוסח חוזה
התקשרות אחיד עם משווקים.
כן נבחנות בקשות הכרה של גופים נוספים ,הכל כמפורט באתר המשרד להגנת הסביבה.
 .5בהתאם להוראת סעיף  33לחוק על משווק לנהל רישומים בדבר פסולת הציוד והסוללות שהתקבלה
ושפונתה כאמור לעיל לפי משקל ,קבוצות סיווג וסוגים ,ולאפשר גישה ו/או להמציאו למנהל כהגדרתו
בחוק או למי שהסמיך לכך מבין עובדי המשרד להגנת הסביבה.
 .6לידיעתכם ,בגין הפרת החובה להציג מידע בדבר אפשרות מסירת פסולת על פי החוק רשאי המנהל
)כהגדרתו בחוק( להטיל עיצום כספי בסך של  20,000ש"ח ,בגין הפרת חובות הרישום או אי קבלת
פסולת ציוד וסוללות עיצום כספי בסך  75,000ש"ח ,ובגין הפרת החובה לאחסן פסולת ציוד וסוללות
על פי החוק ,עיצום כספי בסך  300,000ש"ח ,וכפל הסכומים הנ"ל ככל שמדובר בתאגיד.
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בנוסף ,אי קיום החובות להציג מידע בדבר אפשרות מסירת פסולת על פי החוק ,הפרת חובות
הרישום ,אי קבלת ו/או אחסנת פסולת ציוד וסוללות בהתאם להוראות החוק הנזכרות לעיל נקבעו
כעבירה פלילית ,נושאת קנסות ו/או עונשי מאסר כקבוע בחוק ,וכן נקבעה אחריות נושא משרה
בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן למניעת ביצוע העבירות בידי התאגיד או עובד מעובדיו.
 .7באחריותי ובאחריות המשרד להגנת הסביבה לפקח על קיום הוראות החוק מעת היכנסו לתוקף,
ומשווק אשר טרם נערך ליישום חובותיו על פי החוק ,לרבות התקשרות עם גוף יישום מוכר ,נדרש
לעשות כן.

בברכה,
יורם הורוביץ
מנהל ציוד וסוללות
המשרד להגנת הסביבה
העתקים:
ח"כ עמיר פרץ ,השר להגנת הסביבה
מר דוד לפלר ,מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה
עו"ד דלית דרור ,היועצת המשפטית
מר יצחק בן דוד ,סמנכ"ל בכיר לאכיפה
גב' טל שוחט ,מנהלת אגף אריזות
מר אחמד איברהים ,מ.מ .רא"ג פסולת מוצקה
עו"ד ג'וש פדרסן ,הלשכה המשפטית
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