
   
 

 3102, נובמבר 9  
 ד"תשע, כסלו' ו 

 
 

 לכבוד 
 יורם הורביץמר 

 מנהל חוק טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני
 המשרד להגנת הסביבה

 
 
 ,שלום רב. נ.א

ומרכז  מרכז השלטון המקומיעמדת  –יישום חוק ציוד חשמלי ואלקטרוני כללי   :הנדון
 המועצות האזוריות

 

רשויות -אחראי פינוי פסולת/גופי יישום מוכרים –רגליים מרכזיות  2יישום החוק נשען על 

בהתאם . הצלחתו תלויה בהסכמה וביצירת תנאים נוחים של הנוגעים בדבר. משווקים/מקומיות

את כללי יישום עם השלטון המקומי לתאם חוק על מנת כהגדרתו באנו פונים אליך כמנהל  לכך

יישום חוק האריזות סיון ינ. תקנות ואמות מידה ,'חוזה לדוגמא' ופרסוםהחוק טרם קביעת מסמרות 

ליצור הליך שוויוני ושקוף לכל הצדדים  חובהש לימדנו 'החוזה לדוגמא'אשר הושפע ומושפע מ

 .הנלווה לחוק שבנידון בניסוח החוזה

בעל פה בישיבת עבודה ולהוסיף דות עקרוניות עליהן נרצה להרחיב להלן תמצות של מספר נקו

  :שתקבע בין נציגינו לנציגי המשרד להגנת הסביבה

ומרכז ( מ"מש) שהמודל המועדף על ידי השלטון המקומי  נציין, ככלל – מיטבימודל יישום  .1

בפני הגוף המוכר יאפשר לרשויות להתחייב להעמיד מודל אשר הינו  ,(א"ממ)המועצות האזוריות 

המאפשר לגוף היישום   מודל -ובכללן  .ים לאיסוף פסולת מציוד אלקטרונייאת התנאים האופטימל

 . פינוי ואיסוף בתחום הרשויות המקומיתלעניין  גם כגוף מבצעהמוכר לשמש 

אנו דורשים שבכל המסמכים וההסכמים הנלווים  -קביעת הסדרים על ידי הרשות המקומית  .2

לקבוע את ההסדר המתאים  שיקול הדעתהמנדט ולרשות המקומית יינתן לחוק יודגש ויוטמע כי 

או ישירות , באמצעות קבלני משנה מטעמה, ות שקבעה לעצמהלבצע את החלופלה וכן האם 

ת מקומית כי יבצע את הגוף המוכר לא יהא רשאי לסרב לדרישת רשו. באמצעות הגוף המוכר

 .שקבעה בתחומיה בעצמו החלופות

 

 



   
 

  –י גוף יישום מוכר "מרכיבי שיפוי עלויות המושתות על אחראי פינוי פסולת ע  .3

ככלל נציין שאנו מבקשים לתאם את מרכיבי השיפוי מראש בצוות משותף של כלל הנוגעים בחוק 

 .החוקעיכובים ביישום מחילוקי דעות בעתיד וממנע היעל מנת ל

 (.ב()א) 11סעיף   3.1

תקנות לענייני הפרדה , חוזה לדוגמא, כמו) להטמיע במסמכי יישום החוקמבקשים  א"מ וממ"מש 

שירות והן רמת ההן ב, באופן שוויוניכי השירות והשיפוי לאחראי פינוי פסולת ייעשה  (...ועוד

 . ובהתאם לנסיבות לכלל הרשויות המקומיות בישראל בשיפוי

מתחומן אינו  פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני או קטנות שאיסוף /ישנן רשויות מרוחקות ו: הסבר

המאופיינים ישובי המועצות האזוריות איסוף בתחומי , לדוגמא. כדאי כלכלית לגוף יישום מוכר

 . בפיזור רב ובצפיפות אוכלוסין קטנה

 (.1( )ד()א) 11סעיף   3.2

עשה יפוי עבור פעולות האיסוף מכשירי חשמל גדולים יתחשיב השי - איסוף מכשירים גדולים

 . ימשקלמפתח ולא על פי  ,פר הנפה /או לפי עלויות קו הפינוי/למפתח נפחי ובהתאם 

בעוד  .כביסה מייבשי - לדוגמא, מכשירי חשמל גדולים בעל נפח גדול ומשקל קטן קיימים: הסבר

 .ומרחקי השינוע המוצרנפח  ואעלויות הפינוי ה חלק הארי של מרכיב

  –אחראים לפינוי פסולת  .4

  –קביעת הסדרי הפרדה ואיסוף   4.1

תפעוליים , היא הקובעת את ההסדר הראוי על פי היבטים כלכליים הרשות המקומיתנחזור ונדגיש 

את מנגנון האצירה  –ההסדר כולל . כפי שייקבע מראש על ידי מנהל החוק וחברתיים סבירים

  .(עבודה עצמית /משנה ןקבל /גוף מוכר)והאיסוף ואת קביעת מפעיל הסדר 

 -אמות מידה ( 2()ד). 22סעיף   4.2

כי לכשיקבעו אמות מידה לעניין פריסת מוקדי ומרכזי איסוף ותדירות  יםדורש א"מ וממ"מש

 .יקבעו אלו בתיאום עם נציגיו –האיסוף 

 

 

 
 



   
 

 -אכיפה  (2()1) 22סעיף , (2()ה. )22סעיף   4.3

 ,לאכוף את איסור האיסוף הפיראטי של מכשירי חשמל ואלקטרוניקהמוטל על הרשות המקומיות 

מניעת ונדליזים על הרשות המקומית לפעול ל, בנוסף. פליליהנושאת אחריות מהתחום הפעולה 

מורכבים  לראשונה יתמודד השלטון המקומי עם היבטי אכיפה. ממוקדי איסוף במרחב העירוני

שוק משני פגיעה ב אכיפה זו היאשל  המשמעות בין השארכש ,רור כיצד הם יתבצעוב אשר לא 

 .לתת על כך את הדעת ולפעול במשותף מול המחוקקיש  .משגשג

 -, 22 ,23 ,21פים סעי אחריות משווקים .5

חובה הטלת יש לוודא את . ערוץ איסוף זה חשוב ביותר להצלחת יישום החוק – הערה עקרונית

( מקרר תמורת מקרר)של משווק לקבל ציוד ישן תמורת ציוד חדש הזהה לו בסוגו או בדגם 

עמדת מרכז השלטון המקומי היא . (back to back) והעברת הפסולת לרשות הגוף המוכר

ומול  שהרשות המקומית אינה אחראית על פעילות המשווק מול צרכן המוצר החשמלי והאלקטרוני

בדומה למודל יישום החוק )לעניין אכיפת הסעיף " בנעלי המנהל"ולא תיכנס , גוף יישום מוכר

 .(למיחזור צמיגים

ישיבה עם נציגנו בהקדם האפשרי ועוד לדון עמכם בנקודות אלו ואחרות באנו מבקשים , לסיכום

 . טרם כניסת החוק לתוקפו

 

 ,בברכה

 ליגמי ברזי     בן חיים אוריאל
 

 הגנת הסביבהו, ל מטה"סמנכ    חקלאות קיימות וסביבה
 מרכז השלטון המקומי    מרכז המועצות האזוריות

 
 

 :העתקים
 מ"מש, ס"ר הועדה לאיכה"ראש מועצת שוהם ויו, גיל ליבנה

  א"ממ ,ר הוועדה לקימות וסביבה"צרפתי הרכבי יור מטי "ד
 ל מרכז השלטון המקומי"מנכ, שלמה דולברג

 האזוריותל המועצות "מנכ, ישראל נדיבי
 ס"הגנ, ראש אגף פסולת, נעמה אשור בן ארי

 מ"יועצת סביבתית למש, מילכה כרמל
 01-פורום ה, מנהלת פרויקטים, לינור שגיא

 מ"ש למש"יועמ, ד מירה סלומון"עו
 עיריית תל אביב יפו, תברואה אגףמנהל , וגיל ארוי

 ס"ר פורום איגודי ערים ויחידות לאיכה"יו, ר ניצן לוי"ד

 


