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היבואנים חייבים לשלם
דמי מיחזור על כל
מכשיר שמייבאים
צילום :אילוסטרציה

"יבואני מוצרי חשמל
חומקים מחוק המיחזור"
רק מאות מבין אלפי היבואנים משלמים לתאגידי מיחזור הפסולת האלקטרונית
כחוק √ משרד הכלכלה והמשרד להגנת הסביבה טוענים להיעדר סמכות

היאלי יעקביהנדלסמן
תאגיד  Ecommunityלשר
הכלכלה ,עמיר פרץ :לחייב
כל יבואן להציג הסכם עם תאגיד
מיחזור פסולת אלקטרונית כתנאי
לשחרור הסחורה מהמכס.
בפנייה התאגיד מבקש מהשר
לחתום על תיקון בתקנות המכס
שלפיהן כל יבואן יחויב ,כתנאי
לשחרור הסחורה מהמכס ,להציג
הסכם התקשרות עם תאגיד למי
חזור פסולת חשמלית ואלקטרונית.
החוק לטיפול סביבתי בציוד חש
מלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב
  ,2012קובע כי מוטלת חובה עליבואנים ויצרנים להתקשר עם תא
גיד למיחזור פסולת אלקטרונית.
בפועל ,לדבריהם ,יבואנים רבים,
קטנים בעיקר ,מתחמקים מיישום
החוק ,וכך נוצר אישוויון בינם
לבין היבואנים הפועלים כחוק.

יוסי חזאי ,מנכ"ל החברה למי
חזור פסולת אלקטרונית ,אמר
ל"ישראל היום" כי "החוק למיח
זור פסולת חשמלית ואלקטרונית
נועד למנוע את זיהום מי התהום.
הפסולת האלקטרונית מהווה כ5%
מכלל הפסולת הגושית בישראל,
אבל היא אחראית ל 70%מהזיהום
הסביבתי.
"מדי שנה התאגידים צריכים
למחזר  50%מכמות הפסולת האל
קטרונית .מדובר במוצרים שיוצאים
מהבתים ושאנשים מחליפים ,כמו
מקררים ,מזגנים ,מכונות כביסה.
יש יבואנים שמנצלים את העובדה
שאין אכיפה ומתחמקים מיצירת
קשר איתנו.
"לכל מוצר יש את העלות שלו,
וכך למשל עלות מיחזור מחשב היא
 8שקלים ,וכשמדובר במזגן העלות
היא  14שקלים .אנחנו וחברת מאי
עוסקים במיחזור הזה ,והסכומים
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המשרד להגנת הסביבה" :אין לנו
סמכויות במקטע זה ,טרם הכניסה
לארץ ,ולכן המשרד פנה לבעלי
הסמכויות בנושא  -משרד הכלכלה והמכס"

3/14/2021 6:12:57 AM

האלה מממנים את הפעילות".
לדברי חזאי ,בפועל רק 220
יבואנים מתוך אלפי יבואנים נו
שאים בנטל .על ההצעה לשר הכ
לכלה אומר חזאי" :הצעתי לשר
הכלכלה למנוע את הפרצה בתו
בתקנות המכס .אני מעריך את שר
הכלכלה .הוא יכול למנוע את הפ
רצה הזו ,ואין סיבה שהוא לא יעשה
את זה ויחתום לפני סיום כהונתו
כדי שייעשה צדק".

הסמכות  -רק בארץ
ממשרד הכלכלה נמסר בתגובה:
"הסמכות בעניין היא של המשרד
להגנת הסביבה ,שהוא הרגולטור
לתחום ולו הסמכות לתקן את החוק
בעניין ,אשר כיום לא קובע כי הת
קשרות עם גוף מיחזור תהיה תנאי
לשחרור הטובין מהמכס.
"נציין כי הנושא אכן נבחן במש
רד הכלכלה באופן מקצועי ,אך מן

הבירור עולה כי למשרד אין כלים
לניהול הנושא ,שנמצאים כאמור
כיום אצל משרד הגנת הסביבה".
מהמשרד להגנת הסביבה נמסר
בתגובה" :הדבר הנכון ביותר כדי
לטפל בתופעה זו הוא לאתר את
הסחורות המיובאות טרם הכנס
תן לארץ.
"כלומר ,למנוע במקור באופן
שיחסוך תשומות בהמשך ,כשה
סחורה כבר בשוק .למשרד להג
נת הסביבה אין סמכויות במקטע
זה ,טרם הכניסה לארץ ,ולכן המ
שרד פנה לבעלי הסמכויות בנו
שא :משרד הכלכלה והמכס .המ
שרד העלה בפניהם כמה הצעות
לפתרונות כמו שינוי צו יבוא,
תצהירים ,איהכנסה של סחורות
לישראל מבלי הוכחת התקשרות
עם גוף מוכר ועוד .לצערנו ,פתרו
נות אלה הנמצאים בסמכות גופים
ממשלתיים אחרים ,טרם קודמו".

מודעות אבל
יצירת קשר בין השעות 18:00-09:00

משרד הכלכלה" :הסמכות בעניין
היא של המשרד להגנת הסביבה,
03-7642535
שהוא הרגולטור לתחום ,ולו
נייד בין השעות 22:00-18:00
הסמכות לתקן את החוק בעניין"
058-6556069
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