
אלעד קפלן ואלעזר שטיין / 2010ע "התש, הצעת חוק פסולת אלקטרונית

 את למנוע בכדי אלקטרונית הטיפול בפסולת את להסדיר זה חוק מטרת .1 מטרת החוק

 ובמים בקרקע, באוויר ובריאותיים סביבתיים מפגעים ביצירת הסכנה

 בצורה לסביבה נוספים מסוכנים וחומרים כבדות מתכות משחרור כתוצאה

 .מבוקרת לא

- בחוק זה .2 הגדרות

או שדה \מכשיר הפועל באמצעות מעגל חשמלי ו– " מכשיר אלקטרוני"  

שואב , מזגן, מיקרוגל, תנור, מכונת כביסה, לרבות מקרר, אלקטרומגנטי

טלפון , טלפון, פקסימיליה, מכונת צילום, מדפסת, מחשב, טלוויזיה, אבק

מוצרים נוספים . נגן מוזיקה וקונסולת משחקים, נגן וידאו, רדיו, נייד

 ;הנכללים בגדרי חוק זה יקבעו על ידי השר בתקנות

 ;פסולת של מכשירים אלקטרונים" - פסולת אלקטרונית"  

מפעל המוסמך על ידי השר לעסוק במחזור פסולת – " מפעל מחזור מורשה"  

 ; אישור יקבעו על ידי השר בתקנותתהתנאים וההגדרות לקבל. אלקטרונית

למעט , המיועד לשימוש בידי אחר, מי שמייבא מכשיר אלקטרוני–  "יבואן"  

 ;יחיד המייבא לשם שימוש אישי

, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, מי שעוסק בייצור מכשיר אלקטרוני– " יצרן"  

 ;למעט יחיד המייצר לשם שימוש אישי

, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, מי שמחזיק מכשירים אלקטרוניים– " מוכר"  

 ;לצורך מסחר

 . הסביבהלהגנתהשר – " השר"  

יעול היצור של 

פסולת אלקטרונית 

 

יצרן מכשיר אלקטרוני ינקוט אמצעים לצמצם את היקף החומרים המסוכנים  .3

לסביבה במכשיר ויפעל למניעת היווצרות פסולת אלקטרונית באופן שימנע 

 .פגיעה בסביבה ויצמצמה במידה המירבית

איסוף פסולת 

 אלקטרונית

 

כל רשות מקומית מחויבת להקים מוקד אחד או יותר לאיסוף פסולת  (א) .4

ולהעביר את הפסולת , ללא גביית תשלום, אלקטרונית במקום נגיש לציבור

 .הנאספת למפעל מחזור מורשה

   

 

 

 



 

 ולהעביר למחזור מכשיר מאותו סוג כמו קבל לידיו מהרוכשמוכר מחויב ל (ב)  

מבלי לגבות , אותו הרוכש מבקש להעביר אליו בעת ביצוע העסקה, זה שמכר

 .מהרוכש עלות נוספת

, נמכר על ידו ולהעביר למחזור כל מכשיר אשר קבל לידיומוכר מחויב ל (ג)  

מבלי לגבות מהרוכש עלות , עסקהבעת הצגת מסמכים המעידים על ביצוע 

 .נוספת

מבלי לגבות , יצרן או יבואן מחויב לקבל לידיו כל מכשיר אשר יצר או יבא (ד)  

. עלות כלשהי

מחזור פסולת 

 אלקטרונית

 יבואן מחויב להעביר את הפסולת האלקטרונית ברשותו למפעל  אויצרן (א) .5

 .גלמעט החריג בסעיף קטן , מחזור מורשה

מוכר מחויב להעביר את הפסולת האלקטרונית שברשותו למפעל מחזור  (ב)  

. למעט החריג בסעיף קטן ג, מורשה או למוקד איסוף ברשות המקומית

יבואן או מוכר רשאי לעשות שימוש חוזר במכשירים האלקטרונים , יצרן (ג)  

 .לרבות שימוש כחלקי חילוף או מכירה מחדש, ברשותו

מפעל מחזור יהיה רשאי להגיש בקשה לשר לקבלת אישור למחזר פסולת  (ד)  

 .אלקטרונית כמפעל מחזור מורשה

יצרן או יבואן מחויב לכתוב או לסמן במקום בולט על גבי המוצר כי אין  (א) .6 ידוע הציבור

 .להשליך אותו במקום שאינו מיועד לכך

מוכר מכשיר אלקטרוני מחויב לסמן במקום בולט על גבי המכשיר או  (ב)  

  :את הפרטים הבאים, הקבלה

. אפשרות החזרת המכשיר ופרטי התקשורת לבירור אפשרויות ההחזרה (1     )

 .ציון נקודות האיסוף ברשות המקומית בה מתבצעת העסקה (2     )

גודלו ומיקומו וכל עניין אחר , צורתו,  הוראות לגבי אופן הסימוןיקבעהשר  (ג)  

 .הנראה לו דרוש לשם סימון המכשיר האלקטרוני

על הרשות המקומית לפרסם פרטים אודות המוקדים לאיסוף פסולת  (ד)  

באתר האינטרנט של , לרבות מיקומם ושעות הפעילות, אלקטרונית בתחומה

 .הרשות

 המכשיר אלקטרוני שאינפעולה בבית המשפט מוסמך להטיל קנס בגין כל  .7 עונשין

 .לחוק העונשין (1)(א)61 בהוראות חוק זה על פי סעיף תעומד

 

 



דברי הסבר 

 

בשילוב עם העלייה ברמת , ההאצה בהתפתחות הטכנולוגית בעשרים השנים האחרונות

הובילה לתחלופה גבוהה של מוצרים ,  "תרבות הצריכה"החיים ומרכזיותה של 

אם נבחן את שוק . אלקטרוניים ובכך הגדילה את כמות הפסולת האלקטרונית בעולם כולו

הרי שפריחתה של טכנולוגיה מתקדמת אפשרה מעבר מבורך , הטלוויזיות כדוגמא מייצגת

אשר , אולם במחיר השלכתם לאשפה של מכשירים ישנים, למסכים דקים וגדולים יותר

. רק מיעוטם הזניח מצא את דרכו למחזור

 

 תגיע הפסולת 2010העריך כי בשנת , 2009  משנת Pike Researchח של חברת המחקר "דו

הסכנה בפסולת זו היא יצירת מפגעים .  מיליון טונות73האלקטרונית לכמות עצומה של 

ביניהן )בקרקע ובמים כתוצאה משחרור מתכות כבדות , סביבתיים ובריאותיים באוויר

. לסביבה בצורה לא מבוקרת (קדמיום ועופרת, כספית

 

כאשר רובן יוצרות , מדינות רבות כבר הסדירו בחקיקה את הטיפול בפסולת האלקטרונית

תוך מתן דגש על הפרדת , איזון בין האחריות של הגורמים השונים בתהליך המחזור

-הדוגמה הבולטת ביותר היא דירקטיבת ה. הפסולת האלקטרונית ממסת הפסולת הרגילה

Waste Electrical and Electronic Equipment (ה-WEEE) שמסדירה את , האירופאית

. הטיפול בפסולת אלקטרונית ומחייבת את כל המדינות החברות באיחוד האירופאי

על ידי , בדירקטיבה זו ניתן דגש על טיפול בפסולת האלקטרונית בצורה ידידותית לסביבה

המדינות השונות באיחוד מיישמות את עקרונות . שימוש חוזר או מיחזור החומרים

, המחזור וידוע הציבור, ניתן לזהות חלוקה בין תחומי האיסוף. הדירקטיבה בצורות שונות

חוק זה נועד לתת מענה לכל . ששילובם הכרחי על מנת לתת מענה הולם לבעיה הסביבתית

.  והתאמתן לישראלWEEE-תוך יישום עקרונות דירקטיבת ה, התחומים הללו

 


