יוםראשוןי"זאבתשע"ה
31אוגוסט,5132
סימוכין:ציודחשמליואלקטרוני
לכבוד
מנהליאיכה"ס
מועצות אזוריות

שלוםרב,
הנדון  :חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני  -הכוונה לקראת פגישה עם התאגידים המוכרים
 .3החוקלטיפולסביבתיבציודחשמליואלקטרוניובסוללות,תשע"ב5135-(להלן–"החוק")דורשמ"אחראי
לפינוי פסולת" כלומר מהרשות מקומית ,לאסוף ולפנות פסולת אלקטרונית משטח שבבעלותו או
בהחזקתו .על האחראי לפינוי פסולת להפריד פסולת אלקטרונית מפסולת אחרת ולאסוף את הפסולת
האלקטרונית על ידי הקמה של מוקד איסוף (מכל ייעודי קטן) או מרכז איסוף (מיתקן או מתחם
המיועדים לקליטה ולאיסוף של פסולת אלקטרונית) ולאסוף מכשירי חשמל גדולים שתושבים הוציאו
מחוץלבתיהם,במועדיםקבועים.
 .5לשםקיוםחובותיושפורטולעילנדרשאחראילפינויפסולתלהתקשרעםגוף יישום מוכר (ס' 52לחוק).
אחראילפינויפסולתיעביראתהפסולתהאלקטרוניתשהופרדהבמרכזיהאיסוףונאספהממוקדיאיסוף,
מחוץ לבתי תושבים או מבתיהם בתחומו בהתאם לחובותיו לגוף יישום מוכר שעמו התקשר .העברה
כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון של ההפרדה והאיסוף כפי
שנקבעהבחוזהההתקשרותביןהצדדים.
 .1עלגוףהיישום המוכרלממןעלויותהפרדהואיסוףשלפסולתאלקטרונית מתחומושלכלאחראילפינוי
פסולת שהתקשר עמו ובלבד שעלויות ההפרדה והאיסוף לא יעלו על עלויות סבירות בנסיבות העניין.
עלויותהפרדהואיסוף הן:איסוףממוקדיאיסוףואיסוףמכשיריחשמלגדולים;רכישהוהצבהשלמכלי
אצירהבמוקדיאיסוףובמרכזיאיסוף;התשתיותהנדרשותלהקמהולהפעלהשלמרכזיאיסוףוגידורם;
כוחאדםהנדרשלתפעולמרכזאיסוף;תחזוקהשלמכליאצירהוחידושםבשלבלאי;תחזוקהשלמרכזי
איסוף;מחציתמעלויותפרסוםהמידע.
 .4בהתאםלחוותהדעתהמשפטיתהמצורפתעלהאחראילפינויהפסולת,קריהרשותהמקומית,לבצע הליך
תחרותי לפני קבלת החלטה עם איזה גוף יישום מוכר להתקשר.
מחוותהדעת:"למותרלציין,כיגםבמקריםבהםקייםפטורמפרסוםמכרזפומבי,חליםעלהמועצה
כללי מנהל תקין ועליה לפעול בשוויון תוך קיום תחרות הוגנת בין המציעים .....מן הפסיקה עולה שגם
כשאיןחובתמכרז,חובתושלגוףציבורי,שהואנאמןהציבורונסמךעלכספיו,לנהוג על פי עקרונות של
מתן הזדמנות שווה למעוניינים לתת שירות וקיום תחרות הוגנת ביניהם על פי כללי מינהל תקין....אנו
סבוריםכיעלהמועצהלקייםהתמחרותביןגופיהיישוםהמוכריםובכךלפעולבשוויוןתוךקיוםתחרות
הוגנת".
 .2כיום,יששניגופייישוםמוכריםבשוק.ייתכןוהשוקיפתחלשחקניםנוספיםבהמשך.
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 .6גוףיישוםמוכראקומיונטי מציעשניסוגיםשלמודליםלהתקשרות:
א.

עגלה נגררת אשרמושאלת לרשותע"יגוףהיישוםהמוכר.העגלהעוברתביןהישובים והפסולת
האלקטרונית מושלכת לתוכה .יכולה להכיל פסולת עד גודל של טלביזיות .מתאים למועצה עם
ישוביםשל 32,111בתיאב.העלותהמוטלתעלהמועצההיאעלותשכרושלהנהגבנוסףלעלות
הדלק.טסטביטוחוטיפוליםשלהעגלהע"חגוףהיישוםהמוכר.

ב.

מוקדי איסוף  -הסדרעםהמועצהשהפסולתתובאלמקוםמסודרושמורבמועצהו/אומוסדות
ציבור.התשלוםהואלפיטוןפסולתו/אותשלוםלמכשיריםגדולים(פסולתלבנה).

להלןפרטיההתקשרותעםגוףיישוםזה:
אלוןהוניגמן–מנהלתפעול-alonh@ecommunity-erp.co.il

צחיעיןגל–מנכ"ל–tsachi.ein-gal@erp-recycling.org
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 .2גוףיישוםמוכרמ.א.י מציעמודלהתקשרותכדלקמן:
א.

מוקדי איסוף במשווקים – הפסולת תובא באופן עצמאי ע"י התושבים אל המשווקים בחנויות
נוחות בתחנות הדלק ,ובכל הסופרים .מתאים בעיקר למועצות אזוריות בהם יש תחנות
דלק/סופרים רבים יחסית . ההערכה היא כי כיום יש כ - 1111נקודות איסוף אצל משווקים
בישראל.

ב.

מוקדי איסוף – הסדרעםהמועצהשהפסולתתובאלמקוםמסודרושמורבמועצהו/אומוסדות
ציבור.התשלוםהואלפיטוןפסולתו/אותשלוםלמכשיריםגדולים(פסולתלבנה).

ג.

איסוף VIP-אפשרותלאיסוףמפתחהדירה/הביתבתשלוםסמליומסובסד.

להלןפרטיההתקשרותעםגוףיישוםזה:


אמנוןשחרור–מנכ"ל-amnon@mai.org.il
דןהלמן-מנכ"ל-dan@mai.org.il
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 .8מרכזהמועצותכמוגםשניהגופיםככללסבוריםכיבמועצותאזוריותאין להקים מרכזי איסוף.
 .9במידה וקיים מודל לאיסוף פסולת אלקטרונית ברשות ניתן לבחון מול הגופים אימוץ הסדר קיים הכולל
שיפוי כספי לרשות בעבור הסדר זה.
 .31אנוממליציםלנהלמשא ומתן לעניין קביעת הסכום הכספי לטון פסולת /תשלום עבור מכשירים.יתכנו
הבדליםמהותייםבהצעותבהתאםלמשאומתן,כמוגםלענייןהשיפויכמוצגבסעיף.9
 .33בשאלותנוספותלענייןניתןליצורקשרעםהח"מ.

אוריאלבןחיים
חקלאותקיימותוסביבה
מרכזהמועצותהאזוריות
העתקים:
שמואלריפמן-יו"רממ"אוראשהמוא"זרמתהנגב
דר'מטיצרפתיהרכבי-יו"רועדתסביבהוקיימותממ"אוראשהמוא"זיואב
ישראלנדיבי-מנכ"לממ"א
עו"דשירישפירא-יועצתמשפטיתממ"א
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