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לכבוד
היועץ המשפטי לכנסת
כנסת ישראל
בדוא"לhdept@knesset.gov.il :
ובפקס20-7863576 :
שלום רב,
הנדון :בקשה לתיקון טעות סופר –
החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב 0200 -
הריני לפנות אליך מטעם "אדם טבע ודין" בנושא שבנדון ,כדלקמן:
 .1ביום  26.7.12פורסם ברשומות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,
התשע"ב.2112-
 .2למיטב הבנתנו ,ככל הנראה בשל טעות סופר ,נשמט מן הנוסח הרשמי שפורסם סעיף (53ב)(.1)05
בנוסח החוק שפורסם ברשומות ישנו "דילוג" על הסעיף הנ"ל (כלומר ,לאחר ס"ק  13בא ס"ק .)15
 .3לא למותר לציין ,כי בפרוטוקול ועדת הכלכלה מס'  863מיום  ,29.5.12בעמ'  ,32מצוין כי הסעיף
אכן אושר פה אחד על ידי הוועדה ,אך הוא נעדר מן הנוסח שקיבל תוקף בסופו של יום .להשערתנו
מקור התקלה נבע מן ההחלטה למחוק את הסעיף הקטן שקדם לסעיף הנ"ל (12א) .מכל מקום ,לא
מצאנו בהחלטה זו ,או בהחלטות מאוחרות יותר ,התייחסות לסעיף שלכאורה נשמט ,ומכאן אין
לנו אלא להניח שחלה טעות.
 .4לאור זאת ,נבקש כי תפעל על פי סמכותך לפי סעיף 11א(ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש"ח-
 ,1948ותפנה לוועדת הכלכלה בהקדם האפשרי לצורך תיקון טעות זו.
 .5מעבר לפן הפורמלי ,נבקש להוסיף ולהבהיר מדוע לטעמנו קיים אינטרס ציבורי של ממש להסדיר
את העניין באופן מיידי על אף תקופת המעבר בכנסת:
 .6החוק שבנדון נועד לצמצם את הנזק הסביבתי החמור הנגרם מטיפול לא מוסדר בפסולת
אלקטרונית ,המכילה חומרים רעילים הפוגעים בסביבה ובבריאות הציבור.
 .7מאז פרסום החוק ,הוקמו תאגידים ייעודיים ('גופי יישום') שהוכרו ע"י המשרד להגנת הסביבה
לצורך יישום הסדרים תפעוליים לטיפול בפסולת האלקטרונית הנוצרת ברחבי ישראל.
 .8בחוק נקבע ,בסעיף  ,34כי מי שמחזיק בפסולת אלקטרונית שלא מהמגזר הביתי (כלומר ,גופים
עסקיים או ממשלתיים שיש ברשותם כמויות גדולות של פסולת) אינו רשאי לעשות בה כרצונו,
והוא מחויב להתקשר עם גוף יישום שהוכר על ידי המשרד להגנת הסביבה ולהעביר לרשותו את
הפסולת.

 1יש לציין כי בנוסח שאושר הסעיף סומן כסעיף (43ב)()13
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 .9הסעיף שנשמט – הוא סעיף (43ב)( – )14הסמיך את המשרד להגנת הסביבה להטיל סנקציה פלילית
על מחזיק בפסולת שהפר את הוראת סעיף  34הנ"ל והעביר את הפסולת לגורם בלתי מורשה.
 .11לצערנו ,מאז חקיקת החוק אנו עדים לתופעה רחבה ובעייתית של מחזיקים בפסולת( ,לעיתים אף
מדובר במשרדי ממשלה או חברות ממשלתיות) המפרים את החוק במפגיע ולא ניתן לנקוט צעדים
כלשהם כנגדם ,במיוחד כאשר מדובר בחברות פרטיות שאינן כפופות לדין המינהלי.
 .11למען הסר ספק ,מדובר בפסולת אלקטרונית בהיקף ניכר שבמצב דברים זה אינה מטופלת
באמצעות המנגנונים שהוקמו במצוות המחוקק .יש בכך כדי לשבש את מלאכתם של גופי היישום
הפועלים בשם היצרנים והיבואנים בישראל לצורך השגת יעדי המיחזור ולמנוע טיפול סביבתי
הולם בפסולת זו ,המכילה כאמור רכיבים רעילים ומסוכנים.
 .12מטבע הדברים ,האפשרות להטלת סנקציה פלילית במקרים כאלה – ולמעשה עצם קיומה של
הסמכות להתריע בנקיטת אכיפה פלילית כנגד אותם מפרי חוק  -צפויה לסייע רבות במיגור
התופעה וביישומו התקין של החוק.
 .13על רקע זה ,שבים אנו ומבקשים כי טעות זו ,אם אכן נעשתה ,תתוקן ללא דיחוי.
 .14להתייחסותך ולטיפולך המהירים אודה,
בכבוד רב,
עו"ד אסף רוזנבלום
מנהל המחלקה המשפטית
העתק:
יו"ר הכנסת
יו"ר ועדת הכלכלה
מנהלת ועדת הכלכלה
יועמ"ש ועדת הכלכלה
יועמ"ש המשרד להגנת הסביבה
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