
 החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי 
 ובסוללותואלקטרוני 

 2018מאי 

 המשרד להגנת הסביבה

 פסולת –אגף חוקי אחריות יצרן מורחבת 



 מטרות החוק והשותפים•

 אתגרים ביישום החוק•
 מהכוח אל הפועל –יישום ברשויות •

 למען הסביבה והתושב•

 

  

 

 

 
 

 מהלכה למעשה



 החוקמטרות 

 הזיהומים והסיכוניםהקטנת •

 צמצום כמות הפסולת  •

 שימוש חוזר בציוד חשמלי  עידוד •
 ואלקטרוני

 הטמנתה של פסולת אלקטרונית  מניעת •

 



 למהלך השותפים

יישום  גופי 
 מוכרים

33   
רשויות 
 מקומיות

 יבואניםיצרנים  משווקים

מחזיקים  
 בפסולת  

המשרד להגנת  
 הסביבה



 מצב קיים



 מצב קיים



 אתגרים ביישום

 רשויות מקומיות מתקשות ביישום•

 הסדרים לפסולת אלקטרונית•

הסכם עם גוף יישום מוכר בשוק  •

 מרובה גופים

 וטיפול פיראטיאיסוף •

 העלאת מודעות ציבורית וחינוך•



 2016-2017לשנים 
 ,  אינו מבוקר, מצרפי לשני גופי היישום, לא כולל את כל הדיווחים) 

 (אי אישור לעמידה ביעד/ אישור מהווה כולל את כל הקטגוריות ואינו 

  מיחזורנתוני 
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27% 

 סוללות תקשורת מכשירי חשמל קטנים מכשירי חשמל גדולים מנורות מסכים מכשירי חימום או קירור
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 איסוף מרשויות מקומיות

 לאיסוף פסולת אלקטרוניתברשויות פוטנציאל גידול •

 

 

 

 

 

 

 שיעור גידול 2017 2016

רשויות 
 בהתקשרות  

29 33 15% 

איסוף פסולת 
 ציוד וסוללות 

231 358 55% 



 יישום החוק  



 נוהל פינוי פסולת מבית לקוח 

 ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח



 נוהל פינוי פסולת מבית לקוח 
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 דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט

2016 

2017 

איסוף מקררים לפני פרסום נוהל פינוי  
 2017פסולת מבית לקוח ואחרי פרסומו ביולי 

 



 2019-2023בשנים יישום החוק 

 כלל תושבי ישראל יקבלו שירות מהרשויות המקומיות•

יישום  למספר גופי רישיונות היערכות הרגולטור למתן •
 מוכרים

היערכות הרשויות המקומיות ליישום החוק בשוק ובו  •
 מספר גופי יישום מוכרים

 



 מהלכה למעשה

 הסדר לפסולת אלקטרונית 

 להסדר ותוכנית פרסום מיתווה•

  :על החלטה•

 איסוף עצמי או  –

 קבלן חיצוני או –

 באמצעות גוף היישום–

 ליישוב 1לפחות  1:5,000מוקד איסוף ביחס •

 1:50,000מרכז איסוף •

 "פינוי מדרכה"איסוף על פי קריאה •

 ניתן לגבות תשלום –פינוי מבית תושב אופציונאלי •

 תחשיב כלכלי לאומדן עלויות  •

1 



 הליך תחרותי לבחירת גוף יישום מוכר  

 בכפוף לכל דין•

 :אמות מידה לבחירה הם תנאי איכות•

 ואופן פריסתהאופי התשתית –

 הפסולתאיסוף פעולות להגדלת שיעור –

 תדירות פינוי–

 זמני הפינוי ממועד הקריאה ועוד –

 אין להתחרות על המחיר –קבלת תמורה עודפת לפסולת איסור על •

 על הסכםחתימה •

2 

 מהלכה למעשה



 מהלכה למעשה

 חיצוניבחירת קבלן 

 בכפוף לכל דין•

 לבחירת הקבלן  שיתוף גוף היישום המוכר בהליך •

 חתימה על הסכם•

3 



 מהלכה למעשה

 אלקטרוניתלפסולת ההסדר יישום 

 הקמה והפעלה של מוקדים ומרכזי איסוף ותפעול ההסדר•

 מימון מחצית העלויות –פרסום לציבור   •

 קבלת המימון מגוף היישום לפי ההסכם•

4 



 בהצלחה  


