סמנכ"ל בכיר שלטון מקומי ,חינוך וקהילה

כ"זאדרא,תשע"ד 
72פברואר, 7102
לכבוד 
יצרנים ויבואנים

שלוםרב ,


הודעה בעניין חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב 2102 -
עמידה ביעדי מיחזור והתקשרות עם גוף יישום מוכר
 .0ביום  0.0.2101יכנס לתוקפו החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב –
( 2102להלן-"החוק").
 .7עלפיהוראותסעיפים  3ו 2-לחוק ,החלמ- 0במרץ,7103עליצרןויבואןשלציודחשמליואלקטרוני
ושל סוללות ומצברים ,לבצע מיחזור מוכר של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות הנוצרת
מהמוצריםשייצראושייבאכאמור,בשיעוריםהקבועיםבחוק.
עבורהתקופה30.07.7102–,0.3.7102יעדהמיחזורהכולללפסולתציודחשמליואלקטרוניהוא01%
ויעדיהמיחזורלסוללותאומצבריםהם07.1%עד,71%בהתאםלסוגהסוללהאומצבר .

 .3עלפיהוראותסעיף 1לחוק,החלמ - 0למרץ,7102עליצרןויבואןשלציודחשמליואלקטרוניושל
סוללותומצבריםלדווחלמנהלציודוסוללותבמשרדלהגנתהסביבהדיווחחצישנתיודיווחשנתישל
המידע המפורט בחוק ,ובכלל זה מידע על מספר פריטי הציוד החשמלי והאלקטרוני והסוללות
ומצברים שמכרו ומשקלם ,קבוצות הסיווג אליהם הם שייכים ,על משקל פסולת הציוד החשמלי
והאלקטרוניוסוללותומצבריםשאספו,מיחזרו ,השיבואויצאו ופרטיהמפעלים בהםנעשההטיפול
בפסולתוכןהוראותלטיפולסביבתישהכינובתקופתהדיווח.

 .2בהתאםלסעיף8לחוק,לשםקיוםחובתהמיחזורלעילוחובתדיווחלמנהלציודוסוללות,על יצרן או
יבואן להתקשר בחוזה התקשרות עם חברה ,שקיבלה הכרה על ידי מנהל ציוד וסוללות כ'גוף יישום
מוכר'לשםקיוםחובותאלהעבוריצרניםויבואנים.
 .1הריני להודיע כי בתאריך  07.0.7102ניתנה ,לפי סמכותי על פי החוק ,הכרה כ'גוף יישום מוכר'
לחברותהבאות:
חברת אקומיוניטי -תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ ,ח.פ201614211 .
חברת מ.א.י -תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ ח.פ201531246 . 

במסגרתההכרה,אושרנוסחחוזהלדוגמהלהתקשרותשלגוףהיישוםהמוכרעםיצרניםויבואנים .

 .6יודגש ,כי אחריות גוף היישום המוכר לקיום חובותיו של יצרן או יבואן קיימת כל עוד קיימת
התקשרות בתוקף בין גוף היישום המוכר לאותו יצרן ויבואן.במידהויצרןאויבואןטרםהתקשרעם
גוףיישוםמוכראובכלעתשההתקשרותעםגוףהיישוםהמוכרהופסקהאואינהבתוקף,חלותעליו
כל חובות היצרנים והיבואנים לפי החוק ,לרבות החובה לעמוד באופן עצמאי בחובות המיחזור של
פסולתהציודוהסוללותשנוצרהמהמוצריםשמכר .

 .2לידיעתכם,בגין הפרתהוראותהחוקבענייןאי-התקשרותעםגוףיישוםמוכראו אי-דיווח למנהל,
מנהלציודוסוללותרשאילהטילעיצוםכספיבסך011,111.₪
עלאיעמידהביעדיהמיחזורהקבועיםבחוקלשנים  7102ו -,7101מנהלציודוסוללות רשאילהטיל
עיצום כספי בסך  7111 ₪בשל כל טון של פסולת ציוד או סוללות שלא בוצע לגביו מיחזור מוכר
בהתאםליעדיהמיחזורלפיסעיפים  3ו 2-לחוק.עבורשנת,7106גובההעיצוםכספיהינו 7,111₪
לטון .

חינוך והסברה טיפול בפסולת מוצקה יחידות סביבתיות ופרוייקטים ארגונים ירוקים וקהילה
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בנוסף,איקיוםהוראותחוקאלהנקבעוכעבירותפליליות,ובכללזהאחריותנושאמשרהבתאגיד
(כוללדירקטור)לפקחולעשותכלשניתןלמניעתביצועהעבירותבידיהתאגידאובידיעובדמעובדיו,
שעלהפרתםנקבעועונשים,כמפורטבחוק .

 .8באחריותיובאחריותהמשרדלהגנתהסביבהלפקחעלקיוםהוראותהחוק,ויצרןאויבואןאשרטרם
נערךליישוםחובותיועלפיהחוק,לרבותהתקשרותעםגוףיישוםמוכר,נדרשלעשותזאת.







העתקים :
ח"כעמיר פרץ,השרלהגנתהסביבה 
מרדוד לפלר,מנכ"להמשרדלהגנתהסביבה 
עו"דדלית דרור,היועצתהמשפטית 
מריצחק בן דוד,סמנכ"לבכירלאכיפה 
גב'טל שוחט,מנהלתאגףאריזות 
עו"דג'וש פדרסן,הלשכההמשפטית 

בברכה ,


יורם הורביץ
מנהלציודוסוללות 
המשרדלהגנתהסביבה 
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