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ע "ח בסיוון תש" י31.5.10ד                                                                                                          "בס
 
 

   נייר עמדה– פסולת אלקטרונית בישראל 

רקע 

או שדה /פסולת של מכשירים הפועלים באמצעות מעגלים חשמליים ופסולת אלקטרונית מוגדרת כ

 בהם אנו משתמשים בשימוש ביתי מרביתם של המוצרים האלקטרונייםבקטגוריה זו נכללים  1.אלקטרומגנטי

 . ניידיםטלפונים טלוויזיות ו, כגון מחשבים, ועסקי

בשילוב עם העלייה ברמת החיים ומרכזיותה של , ההאצה בהתפתחות הטכנולוגית בעשרים השנים האחרונות

הובילה לתחלופה גבוהה של מוצרים אלקטרוניים ובכך הגדילה את כמות הפסולת ,  "תרבות הצריכה"

הרי שפריחתה של טכנולוגיה מתקדמת , אם נבחן את שוק הטלוויזיות כדוגמא מייצגת. האלקטרונית בעולם כולו

אשר רק , אולם במחיר השלכתם לאשפה של מכשירים ישנים, אפשרה מעבר מבורך למסכים דקים וגדולים יותר

. מיעוטם הזניח מצא את דרכו למחזור

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

,  ובריאותיים באווירמפגעים סביבתיים  הסכנה בפסולת זו היא יצירת 2. מיליון טונות מטריים73 עצומה של

 3.לסביבה בצורה לא מבוקרת (קדמיום ועופרת, ביניהן כספית)בקרקע ובמים כתוצאה משחרור מתכות כבדות 

 EC/2002/96קבע האיחוד האירופאי בדרקטיבה, על מנת למנוע את הסכנה המתהווה
-מוכרת כדרקטיבת ה)  4

WEEE)    ח שהוציאה התוכנית הסביבתית של "דוב. הנחיות לאופן הטיפול והמחזור של פסולת אלקטרונית

 תוך עשורוכי , עלייה משמעותית בפסולת אלקטרוניתכי ישנה  נחשף 5,בחודש פברואר השנה (UNEP)ם "האו

. תגדל כמות הפסולת האלקטרונית בעולם במאות אחוזים

אולם אין טיפול ייחודי בפסולת זו והיא , 6 טון לשנה100,000- כמות הפסולת האלקטרונית בישראל נאמדת בכ 

של ברשויות מקומיות שונות בארץ קיימות תחנות איסוף . מוטמנת באתרי הטמנה ללא הפרדה מהפסולת הביתית

הנושא אינו נמצא  7.ופועלות על בסיס התנדבותי,  אשר אינן מטילות חובה על מי מהצדדים,פסולת אלקטרונית

לראייה . ניכר שיתוף פעולה רחב מצד התושבים, אך כאשר המודעות והנגישות עולה, בראש סדר היום הציבורי

 8.בראשון לציון השנה" יום המעשים הטובים" טון פסולת אלקטרונית ב2לכך ניתן לראות באיסוף של מעל 

 

                                                 
: אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה 1

www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Ar

ticals%5el1409&enZone=recycle_material 
2 76 % of Consumers Surveyed Believe Recycling is the Answer to E-Waste (November 2009) available at: 

www.pikeresearch.com/newsroom/76-of-consumers-surveyed-believe-recycling-is-the-answer-to-e-waste 
( 2005)" בעיות סביבתיות ופתרונות מוצעים, פסולת אלקטרונית", גלעד אוסטרובסקי 3
4 Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on waste electrical and 

electronic equipment (WEEE).  
5 www.unep.org/PDF/PressReleases/E-Waste_publication_screen_FINALVERSION-sml.pdf 
: איסוף פסולת אלקטרונית, אדם טבע ודין 6

www.adamteva.org.il/?CategoryID=351&ArticleID=453 
7 www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3751066,00.html 
8 www.rishonlezion.muni.il/Articals/Pages/psolet_eletronit.aspx 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals%5el1409&enZone=recycle_material
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals%5el1409&enZone=recycle_material
http://www.unep.org/PDF/PressReleases/E-Waste_publication_screen_FINALVERSION-sml.pdf
http://www.unep.org/PDF/PressReleases/E-Waste_publication_screen_FINALVERSION-sml.pdf
http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=351&ArticleID=453
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3751066,00.html
http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-3751066,00.html
http://www.rishonlezion.muni.il/Articals/Pages/psolet_eletronit.aspx
http://www.rishonlezion.muni.il/Articals/Pages/psolet_eletronit.aspx
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משפט משווה 

לפיה , "אחריות יצרן מורחבת"אחת הגישות המקובלות ביותר בעולם לטיפול בפסולת אלקטרונית היא גישת 

 גישה זו מתבססת על הרצון להביא את 9.היצרנים אחראים למוצריהם לכל אורך מחזור החיים של המוצר

האיחוד האירופאי ". המזהם משלם"היצרנים לצמצם את נפחי הפסולת בצורה היעילה ביותר ועל העיקרון 

שמסדירה את הטיפול בפסולת , WEEE-מעניק פרשנות רחבה לעיקרון זה ומישם אותה בדירקטיבת ה

. אלקטרונית ומחייבת את כל המדינות החברות באיחוד האירופאי

מבלי לגבות עלות נוספת ,  היא לגרום ליצרנים להקים תשתית לאיסוף פסולת אלקטרוניתWEEE-מטרת ה

ניתן דגש על טיפול בפסולת האלקטרונית בצורה ידידותית לסביבה על ידי שימוש חוזר או , כמו כן. מהלקוח

כאשר הדגש , המדינות השונות באיחוד מיישמות את עקרונות הדירקטיבה בצורות שונות. מיחזור החומרים

. טיפול וידוע הציבור, בחקיקה הוא על איסוף

 

לפני , 1998-כבר ב, הולנד היא דוגמה טובה למדינה שהסדירה בשלב מוקדם את הטיפול בפסולת אלקטרונית

לפי . צרכנים ורשויות מקומיות, משווקים, חקיקה זו מבזרת את האחריות בין יצרנים. הדירקטיבה האירופאית

הרשויות המקומיות מחויבות להעמיד מוקדי איסוף בהם התושבים יכולים להפקיד פסולת אלקטרונית , החוק

, כמו כן. המוכר חייב לקחת מהצרכן מכשיר ישן שהיה בשימוש זהה, כאשר נמכר מוצר חדש, בנוסף. ללא תשלום

את עיקר העלות החוק . החוק מחייב את היצרן להקים מערך לאיסוף פסולת אלקטרונית שאינה ממשקי בית

 10.מעביר ליצרן

 

אחריות איסוף הפסולת ממשקי בית חלה על . גם החוק הגרמני שם דגש על אחריות פעילה של כל השחקנים

משווקים , במקביל. כאשר האחריות כוללת הקמת  מוקדים להפקדת מכשור אלקטרוני ללא תשלום, הרשויות

. יכולים לקבל מוצרים אלקטרונים מהתושבים ולהעביר אותם ללא תשלום למרכזי האיסוף של הרשות המקומית

יש איסור לזרוק , בנוסף. שתפקידם לדאוג למחזור הפסולת, שלב הטיפול נמצא באחריות היצרנים והיבואנים

 11.פסולת אלקטרונית לאשפה רגילה ואחריות היצרנים לסמן את המוצרים בהתאם על מנת לידע את הציבור

 

שמתבקשים לשלם מס מחזור עם , אך עיקר העלות מועברת לצרכנים, גם ביפן האחריות למחזור חלה על היצרנים

או למקום , את הפסולת הצרכנים יכולים להעביר לקמעונאי בעת רכישת מכשיר חדש. הפקדת המוצר המשומש

. ניתן להפקיד את המוצרים למוקדים יעודיים באחריותם של היצרנים, לחילופין. בו רכשו את המכשיר המקורי

שתתן את מירב הדגש על אחריות היצרנים למחזר את , יש לציין כי גם בהונג קונג עובדים על חקיקה בתחום

 12.הפסולת האלקטרונית

ב אין חקיקה פדרלית העוסקת בפסולת אלקטרונית "בארה. התפיסה בארצות הברית מעט שונה מאשר באירופה

חלקים מסוימים במוצרי , יחד עם זאת. בצורה מפורשת והטיפול החקיקתי בבעיה נותר בידי המדינות השונות

                                                 
 (2005)" בעיות סביבתיות ופתרונות מוצעים, פסולת אלקטרונית", גלעד אוסטרובסקי 9

10 WEEE Registration in the Netherlands. Available at: 

www.weeeregistration.com/weee-registration/netherlands.html 
11 Germany: Electrical and Electronic Equipment Act – ElktroG (2005). Available at: 

www.umweltbundesamt.de/abfallwirtschaft-e/elektrog/index.htm 
12 Global Watch Mission Report: Waste electrical and electronic equipment (WEEE): innovating novel recovery and 

recycling technologies in Japan (2005). Available at: www.cfsd.org.uk/aede/downloads/JapaneseWEE.PDF 
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מוגדרים כמסוכנים ונופלים בגדרו של החוק , (רכיב נפוץ במסכים, שפופרת מסך קטודיתכגון )אלקטרוניקה 

. המחייב טיפול מיוחד, (Resource Conservation and Recovery Act of 1976)הפדרלי 

וושינגטון ומרילנד מוטלת האחריות למחזור ,  במדינות מיין13.הטיפול ברמה המדינתית משתנה ממדינה למדינה

בקליפורניה מוטל מס על הצרכנים . בתי המשתמשיםעל היצרנים והם אף מחויבים לאסוף פסולת אלקטרונית מ

ללא חלה חובה לקבל בעוד על המוכרים , במטרה לממן את הליך המחזור, שקונים מסכים וטלפונים ניידים

ב "קיימים במדינות רבות בארה,  בנוסף. מכשיר חדשיםכשורכאשר הם  מידי הצרכנים  ניידיםטלפוניםתשלום 

. מוקדי איסוף בהם ניתן להשאיר בחינם או במחיר סמלי מכשירים ישנים המועברים למחזור

 

תוך דגש , המדינות השונות יוצרות איזון בין האחריות של השחקנים השונים במחזור פסולת אלקטרונית, לסיכום

ששילובם , המחזור וידוע הציבור, ניתן לזהות חלוקה בין תחומי האיסוף. על הפרדתה ממסת הפסולת הרגילה

לעניות דעתנו ההסדר הישראלי צריך לתת מענה לכל . הכרחי על מנת לתת מענה הולם לבעיה הסביבתית

,  מדינה עם צריכה גדולה של מוצרי אלקטרוניקה–תוך מתן דגש על אופיה המיוחד של ישראל , התחומים הללו

תוך התאמתה ,  האירופאיתWEEE-יש לישם את עקרונות דירקטיבת ה. אך עם מעט יצרנים באופן יחסי

. לישראל

 

 

אוניברסיטת בר אילן , הפקולטה למשפטים, הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית, אלעד קפלן ואלעזר שטיין

 

                                                 
13 USA: National Electronics Recycling Infrastructure Clearinghouse. Available at: 

www.ecyclingresource.org/ContentPage.aspx?Pageid=28&ParentID=0 

http://www.ecyclingresource.org/ContentPage.aspx?Pageid=28&ParentID=0

