
החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי  
(2012ב"התשע)ואלקטרוני ובסוללות

2019יולי , ח רונית אברהמי"רו

המשרד להגנת הסביבה

פסולת–אגף חוקי אחריות יצרן מורחבת 



מטרות החוק

קביעת הסדרים לעניין טיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות שיביאו 
:ל

הקטנת ההשפעות השליליות על הסביבה ועל בריאות האדם•

מניעת הטמנתה של פסולת אלקטרונית  •

צמצום כמות הפסולת •

עידוד שימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני•



מטרות החוק

:השגת המטרות תתבצע בין היתר באמצעות

הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים הנדרשים לעמוד ביעדי  1.
;המחזור שבחוק באמצעות גופי יישום מוכרים

הטלת אחריות על רשויות מקומיות לקביעת הסדר הפרדה במקור  2.
;לפסולת אלקטרונית

הטלת אחריות על משווקים לקבל מקונים פסולת ציוד וסוללות  3.
;מהמגזר הביתי

.2021קביעת איסור הטמנה של פסולת ציוד וסוללות החל מינואר . 4
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למהלךהשותפים
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הסביבה
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65
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מקומיות

330
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340
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אחו  המח ור של קבוצת מוצרים מה מות הנמ רת המדווחתנתונים



פ ילות שלא במס רת החוק



יישום ברשויות מקומיות

.  לנפש"ק22 מות הפסולת האלקטרונית והחשמלית המשו רת לאדם היא 

איסוף  . רב הפסולת לצורך  מידה בי די המח ור בחוק מקורה ממשווקים וממח יקים
.מהתושבים ברשויות  מ ט ולא קיים



יישום נדרש ברשויות מקומיות

:נקבעו מפתחות לפרישת תשתית•

.לפחות מוקד אחד ליישוב.   1:5,000מוקד איסוף לתושב ביחס –

לתושבים1:50,000מרכז איסוף –

איסוף בימים מוגדרים מראש•

ניתן לגבות תשלום–אופציונאלי -פינוי מבית תושב על פי קריאה •

מדמי 10%צביעת כסף לטובת חינוך והסברה ברשויות בהיקף של •
.נוספים להסברה ארצית5%. הטיפול השוטפים

צביעת כסף וצבירתו בקרן ייעודית לטובת תשלומים לרשויות מקומיות  •
בגין הקמת תשתית איסוף ופינוי

המשרד פועל להשקת אפליקציה סביבתית ייעודית לפסולת לטובת •
.אזרח המעוניין למחזר



טיפול בפסולת



טיפול בפסולת

המשרד בעיצומו של מיפוי החומרים המסוכנים בפסולת האלקטרונית  •

תקן . המשרד פועל לקביעת סטנדרטים לטיפול בפסולת חשמלית ואלקטרונית•

לטיפול בפסולת מקרריםCENELECשהמשרד מקדם הנו תקן 

המשרד החל בסיורי פיקוח לעניין התשתיות הקיימות במתקני הטיפול ויבצע •

.  אכיפה ככל שיידרש



IIד שים נוספים לתקופת ה רה 

שנים4כלל תושבי ישראל יקבלו שירות תוך 

כללים לניוד יצרנים יבואנים בין גופי יישום

מגבלות החזקה והיקף פעילות בין גופי יישום לחברות בעלות עניין

שינוי אחת לשנה בלבד במועד קבוע–דמי טיפול 

תיעוד מקיף 

אכיפה על יצרנים ויבואנים לרבות על מכירה מקוונת

פעילות מול המכס כדי לצמצם את היקף הטרמפיסטים



!תודה  ל ההקשבה


