הנחיות לאיסור מכירת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני סוללות ומצברים

1

 .1כללי
סעיף  43בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב( 2112-להלן-
"החוק") מטיל ,בין היתר ,חובה על מחזיקים בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות
ומצברים (להלן -פסולת ציוד וסוללות) שאינה מהמגזר הביתי ,להתקשר עם גוף יישום
מוכר שניתנה לו הכרה לגבי פסולת כאמור ,לשם פינוי פסולת הציוד והסוללות שברשותו;
העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי
של הפסולת כפי שנקבעה בחוזה ההתקשרות בין הצדדים.
בהתאם לחוק ,קיימת אבחנה בין ציוד חשמלי ואלקטרוני ,סוללות ומצברים (להלן -ציוד
וסוללות) לבין פסולת ציוד וסוללות אשר קיימת חובה להעבירה לגוף יישום מוכר ללא
תשלום או דרישת תמורה.
 .2מטרות הנוהל
 .2.1מטרת הנוהל לבצע הבחנה בין מכירת פסולת ציוד וסוללות על ידי "יצרן ויבואן"
ו/או "אחראי לפינוי פסולת" ו/או "מחזיק בפסולת שאינה מהמגזר הביתי" ו/או
"משווק" (להלן "מחזיק") שהנה אסורה על פי המנגנון בחוק ,לבין מכירת ציוד
וסוללות מותרת שכן אינם מוגדרים כפסולת ציוד וסוללות.
 .2.2לקבוע הנחיות כיצד יש לבדוק ,לאחסן ולמכור ציוד וסוללות המיועדים למכירה
מותרת.
 .4הגדרות

1

הגדרה בנוהל זה

ביטוי בנוהל

-

"גוף יישום מוכר"

 -חברה שהמנהל הכיר בה לפי הוראת סעיף  13לחוק.

"הכנה לשימוש
חוזר"

 פעולות בדיקה ,ניקוי או תיקון של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני,המאפשרות שימוש חוזר בה ,בלא צורך בביצוע פעולות נוספות.

"פסולת ציוד חשמלי
ואלקטרוני"

 ציוד חשמלי ואלקטרוני וכן כל רכיב של ציוד חשמלי ואלקטרוני וחומרמתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני ,שהושלכו או שהמחזיק
בהם מתכוון להשליכם ,או שהוא נדרש להשליכם לפי דין ,ולמעט
סוללה או מצבר שהם חלק מציוד כאמור.

"פסולת סוללות
ומצברים"

 סוללות או מצברים שהושלכו או שהמחזיק בהם מתכוון להשליכם ,אושהוא נדרש להשליכם לפי דין

הנחיות אילו הן חלק אינטגרלי מנוהל הגשת בקשה להכרה בחברה כגוף יישום מוכר האחראי לקיום חובות יצרנים

ויבואנים שנכנס לתוקפו ביום כ"ב באייר תשע"ח 7 ,במאי .2112
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ביטוי בנוהל

-

"פסולת ציוד
וסוללות"

 -פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני ופסולת סוללות ומצברים.

"פסולת ציוד וסוללות
מהמגזר הביתי"

 כל אחת מאלה:( )1פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במשקי בית פרטיים;
( )2פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה במוצרים המתאימים גם
לשימוש ביתי ,ואשר מחמת הרכבה ,טיבה וכמותה היא בעלת
מאפיינים דומים לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני שמקורה
במשקי בית פרטיים ,גם אם מקורה בבתי עסק ,במוסדות או
במפעלי תעשיה;
( )4פסולת סוללות ומצברים ניידים.

"שימוש חוזר"

-

הגדרה בנוהל זה

שימוש נוסף בציוד וסוללות למטרה שלשמה יועדו בראשונה.

מונחים או מושגים במסמך זה יהיו כהגדרתם בחוק ציוד אלקטרוני ,אלא אם הוגדרו
אחרת במפורש בנוהל זה.
 .3איסור מכירת פסולת ציוד וסוללות:
פסולת ציוד וסוללות אשר מתוכננת לעבור טיפול או הכנה לשימוש חוזר כהגדרתם בחוק,
לא תימכר על ידי המחזיק בה אלא תעבור לגופי היישום המוכרים בהתאם למנגנון בחוק.
העברה כאמור לא תהיה כרוכה בתשלום או בדרישת תמורה אחרת מעבר למימון הפינוי
של הפסולת.
 .5מכירה מותרת של ציוד וסוללות:
ציוד וסוללות העומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן ,לא ייחשבו פסולת ציוד
וסוללות.
על מוכר הציוד והסוללות חובת ההוכחה כי ביצע מכירה מותרת בהתאם לנוהל זה.
.5.1

פעולות בדיקה שהמחזיק בציוד וסוללות נדרש לבצע על מנת שמכירתם על ידו
תיחשב כמכירת ציוד וסוללות שאינם בחזקת פסולת ציוד וסוללות.
א .הציוד נבחן ונמצא שמיש באופן מלא בהתאם לשימוש המקורי בו;
ב .הציוד בטוח לשימוש;
ג .הציוד כולל את כל החלקים החיוניים לתפקודו ואת המעטפת החיצונית;
ד .הציוד על מרכיביו ללא קלסיפיקציה (הסתיידות) על רכיבים המתחממים ,ללא
או עם מעט מאד חלודה ,ללא או עם מעט מאד נזק קוסמטי;
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ה .ציוד אשר יש לו שוק -על המחזיק בציוד החשמלי והאלקטרוני לבדוק האם
קיימת "ודאות בשימוש" כלומר האם קיים שוק וביקוש לציוד על מנת
שישתמשו בו למטרה שלשמה יועד לראשונה.
.5.2

פעולות אחסון ,אריזה ואחזקה של ציוד וסוללות המיועדים למכירה
 .5.2.1ציוד המיועד למכירה יופרד מפסולת ציוד וסוללות .
 .5.2.2ציוד המיועד למכירה יאוחסן באופן הבא:2
א .הציוד יאוחסן במקום מקורה ובתנאים בהם יהיה מוגן מפגעי מזג
האוויר ,לכלוך או שחיקה.
ב .הציוד ייארז באופן שישמר מנזק בעת אחסון ,פריקה ,טעינה ושינוע.
ג .כל מוצר יתועד ויסומן על גבי האריזה באופן קריא ללא צורך בפירוק
האריזה:
 שם הפריט וסוג הפריט
 מספר הזיהוי של הפריט (מק"ט)
 שנת ייצור (אם זמינה)
 תוצאות בדיקת התפקוד של המוצר ותוצאות בדיקת בטיחותו
לשימוש (כולל תוצאות בחינת נוכחות חומרים מסוכנים) כולל תאריך
הבדיקה פונקציונלית,
 סוג של בדיקות שבוצעו לווידוא שמישות המוצר לפי סעיף .5.1
 השם והכתובת של החברה האחראית לבדיקת תפקוד המוצר.

 .5.4אופן מכירת ציוד וסוללות:
 .5.4.1הקונה אינו מרכז איסוף ו/או מרכז הכנה לשימוש חוזר ו/או מרכז מיון ו/או
מתקן טיפול ו/או סוחר פסולת ו/או סוחר במתכת.
 .5.4.2המכירה נעשתה בהתאם לפירוט המוצרים ומצבם לפי מק"ט וישנו תיעוד
בספרי החשבונות של המחזיק ,לרבות ספרי העזר -מלאי ורכוש קבוע.
 .5.4.4נעשה חיוב מע"מ כדין בעת המכירה.

Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste

2

electrical and electronic equipment- Annex VI - Minimum Requirements for Shipments
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 .5.4.3חוזה המכירה יכיל הצהרת המוכר כי לא מדובר בפסולת ציוד וסוללות לפי
החוק ונוהל זה ,והצהרה של הקונה כי הציוד נקנה לשימוש למטרה שלשמה
יועד בראשונה ולא לצרכי מחזור ,פירוק ,גריטה ,הכנה לשימוש חוזר או
השבה.
גיא סמט
מנהל ציוד וסוללות
סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי
מאי 2112
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