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 הודעת מנהל בדבר החלת יישום תקן מיחזור לציוד חשמלי ואלקטרוני 
 2019בינואר,   13סימוכין: תנאי ההכרה מיום 

)להלן: החוק(  2012-לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"באחת ממטרות החוק  .1
ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של ציוד חשמלי ואלקטרוני ושל סוללות היא הקטנת 

ומצברים ושל פסולת ציוד וסוללות וזאת, בין היתר, באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים 
שמלי ואלקטרוני ושל סוללות ומצברים, לביצוע מיחזור מוכר של פסולת ציוד ויבואנים של ציוד ח

 .וסוללות

 נקבעו, בין היתר, הסעיפים הבאים: 2019בינואר  13בתנאי ההכרה שניתנו לכם ביום  .2

, בפריטים המפורטים 2020המנהל יפעל לאימוץ סטנדרטים מתקדמים, החל משנת  – 1.12סעיף   .2.1
 שם. 

יוכר  מחזור פסולת ציוד אלקטרוני וסוללות לצורך עמידה ביעדי המחזור,הודגש כי  – 8.5סעיף   .2.2
שברשותם התנאים  כ"מחזור מוכר" רק ככל שאותה פסולת נקלטה וטופלה במתקני טיפול

ורך טיפול בסטנדרט סביבתי נאות ובהתאם לדרישות פרק ו' לחוק והטכנולוגיה הדרושים לצ
 לחוק. 38והתוספת השנייה, וכאמור בסעיף 

, בכוונתי לבחון בהקפדה מלאה את דיווחי היצרנים 2020הריני להביא לתשומת לבכם, כי החל מינואר  .3
ולת עולה כדי לחוק, וזאת על מנת לקבוע כי רמת הטיפול בפס 5והיבואנים שימסרו בהתאם לסעיף 
לתנאי ההכרה. הבחינה כאמור תהיה    8.5לחוק ובהתאם לסעיף    38מיחזור מוכר, בהתאם לאמור בסעיף  

על אופן הטיפול בפסולת חשמלית ואלקטרונית ובסוללות בכלל, ובציוד חימום או קירור מקבוצת סיווג 
 לתנאי ההכרה.   1.12( שבתוספת הראשונה לחוק בפרט, כאמור בסעיף 1)

)ז( לחוק, בסמכותי לקבוע את שיעורי פסולת הציוד והסוללות שלגביה ביצע היצרן  5ירם, לפי סעיף  להזכ .4
או היבואן שימוש חוזר, מיחזור מוכר או השבה מוכרת במהלך תקופת הדיווח. בהתאם, ולצורך הכרה  
במחזור ליעדי המחזור הנדרשים, יתכן שיהיה עליכם להעמיד בפני את האסמכתאות אשר שימשו 

 לצורך הדיווח, ומעידות על עמידה בדרישות שלעיל. 

בנוסף, ברצוני להביא לידיעתכם כי אנו בוחנים את האפשרות של אימוץ סטנדרט טיפול המבוסס על  .5
תקן בינלאומי. כך למשל, בהתאם לחוות הדעת המקצועית במשרד, אנו בוחנים את אופן אימוצו של 

או קירור ובכל ציוד חשמלי ואלקטרוני אחר המכילים   לטיפול במכשירי חימום   CENELEC1סטנדרט   

 בחומרים מוקצפים ובמערכות קירור:  CFC ו/או   VHCגזי

 
1 Committee for Electrotechnical StandardizationCENELEC is the European  
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5.1. EN 50625-2-3:  Collection, logistics & treatment requirements for WEEE -- Part 

2-3: Treatment requirements for temperature exchange equipment   

5.2. TS 50625-3-4: Collection, logistics & treatment requirements for WEEE -- Part 

3-4: Specification for de-pollution-  temperature exchange equipment   

 בברכה, 

 
 אסף יזדי 

 סמנכ"ל שלטון מקומי
 מנהל ציוד וסוללות

 
 

 


