אשכול שלטון מקומי

כ"א חשון ,תשפ"א
 8נובמבר0202 ,

לכבוד
מר דן הלמן ,מנכ"ל משותף
מר אמנון שחרור ,מנכ"ל משותף
מ.א.י -תאגיד מחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ
באמצעות דוא"ל
שלום רב,

הנדון :דמי טיפול לשנת 0202
א .לא קיבלתי בקשות לשינויים בתעריפי דמי הטיפול והסברים לבסיס השינויים בדמי הטיפול כנדרש בסעיף
 2.8לתנאי ההכרה .על כן לא אושרו שינויים כאמור.
הורדת המחירים מתעריפי מחירון דמי טיפול  0202לא תאושר .כל פרסום של מחירון דמי טיפול נמוך
מהמחירון לשנת  0202מהווה הפרה של תנאי ההכרה.
על אף ההסברים שהתקבלו מגופי היישום להורדות המחירים לשנת  ,0202בניגוד לתנאי ההכרה כאמור,
גופי היישום לא הציגו למנהל יכולת עמידה בהוראות החוק גם בתעריפי .0202
להלן רשימת הנושאים העיקריים אותם מתקשים גופי היישום ליישם וזאת מבלי לגרוע מקיום הוראות
החוק ותנאי ההכרה בכללותם:
 .2עמידה ביעדי המיחזור המוכר בהתאם לסעיפים  6-4לחוק וסעיף  8לתנאי ההכרה.
 .0ביצוע פרסום והסברה בהתאם לסעיף סעיף (27א)( )3לחוק סעיף  9לתנאי ההכרה.
 .6שיפור מערכי תשתיות האיסוף ההובלה של פסולת הציוד והסוללות לתשתיות שיתאימו למטרות
החוק ובניהן ,עידוד שימוש חוזר והקטנת ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של פסולת
ציוד וסוללות ולפי סעיף  2.20לתנאי ההכרה.
 .4שיפור סטנדרטי המיחזור בהתאם לסעיף  2.20לתנאי ההכרה.
 .5קיום מנגנוני בקרה ויכולת שליטה ,ניתוב ומעקב על הפסולת הנאספת עד להגעתה לתחנה האחרונה
בקצה שרשרת הטיפול .בהתאם לסעיפים (27 ,5א)( 02 ,)5ו ,00 -לחוק ,וסעיף  25לתנאי ההכרה.
ב .המשרד פועל לאישור המתווים לשיפור סטנדרטי ההובלה ,איחסון ומיחזור הציוד והסוללות שהוגשו על
ידי גופי היישום( .מתווה שהוגש על ידי מ.א.י ביום  0ביוני  0202בדוא"ל "מפת דרכים  -מיחזור פסולת
אלקטרונית")
לאחר אישור המתווים דמי הטיפול יעלו בהתאם ל"פעימה השניה" שאושרה לשנת  0202ונדחתה עם
עיכוב אישור המתווה האמור.
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באתר האינטרנט של כל גוף יישום צריכה להיות מפורסמת טבלת מחירון דמי טיפול לשנת  0202הזהה
למחירון  0202וגם מחירון דמי הטיפול הצפוי לעלות עם אישור המתווים וזאת עד מחר  9בנובמבר 0202
בשעה .22

בברכה,

גיא סמט
סמנכ"ל בכיר שלטון מקומי
העתקים:
המנכ"ל להגנת הסביבה
אגף אחריות יצרן מורחבת
לשכה משפטית
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