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לכבוד
מרכז המועצות האזוריות -מר אוריאל בן חיים
א.נ,.
הנדון :חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב – 2152-נייר השלמה
סימוכין 12/321/1/1/ :מיום 13./0.10/3

בהמשך לחוות דעתי מיום  13./0.10/3שבסמך ,ובהמשך לפגישתנו מיום  ,30./0.10/3להלן מספר נקודות
משלימות לחוות דעתי ,כפי שהועלו במסגרת פגישתנו:
 ./כאמור בחוות דעתי ,בהתאם לסעיף  13לחוק ,תחילתו של החוק מותנית בהתקנת תקנות על ידי השר
להגנת הסביבה .סעיף  71לחוק מגדיר את העניינים אשר אמורים להיות מוסדרים במסגרת תקנות .בין
היתר :אופן הביצוע של ייצוא פסולת ציוד וסוללות למיחזור והשבה; הסדרי ההפרדה ואיסוף של פסולת
ציוד וסוללות; החזרה של פסולת ציוד וסוללות למשווקים ,אחסונה אצלם ופינויה ,לרבות קביעת גודל
מזערי לעסק שחלה עליו חובת קבלת פסולת ציוד וסוללות; הקמה והפעלה של מרכזים לפסולת ציוד
וסוללות ומתקני טיפול; ועוד.

 .1הנה כי כן ,מרבית הנושאים הנוגעים לאופן יישום החוק -אמורים להיות מוסדרים במסגרת התקנת
התקנות .יש לציין בהקשר זה ,כי בהתאם לסעיף (71ב)( )/לחוק ,התקנת התקנות בכל הנוגע לרשויות
המקומיות צריכה להתבצע בהסכמתו של שר הפנים.
 .3אכן ,וכפי שנכתב בחוות הדעת שבסמך ,החוק החדש מטיל חובות לא מעטות על השלטון המקומי ,ובכלל
זה המועצות האזוריות .מטבע הדברים ,לחובות אלו ישנן השלכה תקציבית ,ואכן יש לעמוד על כיסוי
תקציבי לעניין ,לרבות במסגרת הליכי התקנת התקנות מכוח החוק .לעניין זה נציעכם לפעול ,בין היתר,
אל מול משרד הפנים ,אשר כאמור נדרשת הסכמת השר העומד בראשו לשם התקנת התקנות ,ככל שהן
נוגעות לשלטון המקומי.
 .4בנוסף ,וכפי שחודד על ידיכם במסגרת פגישתנו ,אכן ,במסגרת התקנת התקנות יש לעמוד על המאפיינים
המיוחדים של מועצות אזוריות ,המאופיינות לרוב בפיזור של יישובים בהם מספר קטן יחסית של
תושבים על פני שטח גיאוגרפי רחב (ביחס להתיישבות העירונית) .לפיכך ,לא בהכרח שהסדרי ההפרדה,
האיסוף והפינוי שמותאמים לעיר ,יהיו ישימים גם ביחס למועצות האזוריות ,ולכן יש לעמוד על כך
שהסדרים אלו יותאמו גם למאפייני המועצות האזוריות.
 .2כך למשל ,הבהרתם לנו כי השיטה לפיה עלויות ההפרדה והאיסוף הינן נגזרת של משקל הפסולת בלבד
(כפי שאולי יכול להשתמע מסעיף (/1א)(()1ב) לחוק) ,עלולה שלא להתאים לאיסוף פסולת במועצות
האזוריות ,וכי יש לשקול מפתח לשיפוי שקשור ,בין היתר ,גם בפיזור גיאוגרפי ובנפח .בהקשר זה ,אנו
סבורים כי נכון יהיה להעלות הדברים במסגרת תהליך התקנת התקנות הנוגעות לכך.
 .7כמו כן ,הבהרתם כי לאור ניסיון העבר ,הנכם סבורים ש"גוף היישום המוכר" צריך להיות גוף המשלב
מימון וביצוע ,ולא גוף מימוני בלבד ,שיטיל בסופו של דבר את הביצוע בפועל על הרשויות המקומיות (כפי
שנעשה בעבר ביחס לחקיקה דומה) .מאחר שההכרה ב"גוף היישום המוכר" היא ,בסופו של יום ,של
האחראי על תחום הציוד והסוללות במשרד להגנת הסביבה (ר' סעיפים  /421לחוק) ,הרי שאנו מציעים
בהקשר זה לפנות למשרד להגנת הסביבה ולהצביע על הכשלים שנתגלו בפועל בהכרה בגוף שמהותו איננה
ביצועית ,כהגדרתכם.
 .1בנוסף ,העליתם את הקשיים הכרוכים באכיפת החוק במועצות האזוריות .כאמור בחוות דעתי ,סעיף 1/
לחוק מתקן את חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית — סמכויות פקחים) ,התשס"ח,100/-
ומוסיף לפקחים של הרשות המקומית שהוסמכו לפי החוק לאכיפה סביבתית סמכויות לפי החוק החדש
(עבירות לפי סעיף ( 43א) ( )/ו–(( ,)1ב)( )/2( ,)/3ו–( )/1ו–(ג)( )/לחוק) .המדובר בסמכויות פיקוח נרחבות,
הן כלפי משליכי פסולת ציוד וסוללות ,הן כלפי המשווקים והיצרנים ,והן כלפי אחרים .מעבר לשאלה
התקציבית המהותית -של עלויות הטלת חובות פיקוח נרחבות על פקחי הרשויות המקומיות (מקום
שקיימים כאלה) ,שיש להעלות אל מול גורמי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הפנים (כאמור) ,הרי שלאור
מאפייני המועצות האזוריות ,מתעוררים קשיים לעניין יכולת הפיקוח -ובין היתר ,נוכח הצורך של
הפקחים הבודדים לחלוש על שטחים גדולים .נציעכם להעלות נושאים אלו ,לרבות המשמעויות
התקציביות הכרוכות בכך ,אל מול משרד הפנים ,כאמור.
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 ./לבקשתך .במידה וקיימות בידך שאלות נוספות ,נשמח לעמוד לעזר.

בכבוד רב,
מירב ברנע ,עו"ד
כהן וילצ'יק קמחי ושות'
עורכי -דין
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