עמוד 1

שנתייםאחרי
שנחקק :אף אחד
לא אוסףותמחור

אלקטרונית
פסולת
עמיר

בךחד * -עמ׳

אפס אכיפה(חוק
סולתאלקטרונית
לתוקף:
אחרי כניסתו

שנתיים

מהו

רוב היבואנים ,המשווקים והרשויות

למיחזור
המקומיות לאמעביריםפסולת כזו
הרעילים שמגיעיםלאשפה.
למיחזור של
החוק היה אמורלהביא
שנים ,אבל
מהפסולת הזו תוך
%05
למשרד אין מידע כמה ממוחזר ,אם בכ־
$TS1$בכלל$TS1$.
$DN2$בכלל $DN2$.החוק מחייב כל יבואן ומשווק ציוד
לל.
אלקטרונילחתוםעל חוזה עם גוף איסוף
מוכר על ידי המדינה; זה אמורלדאוג
מצרכנים וחנויות,
לאסוף ציוד ישן
למיחזור .אלא שיבואנים ומ־
$TS1$ומשווקים$TS1$
ולהעבירו
$DN2$ומשווקים $DN2$רבים לא עושים זאת .גם הד־
$TS1$הדרישה$TS1$
שווקים
לדווח על היקף
המינימלית מהם,
רישה
$DN2$הדרישה$DN2$

הפסולת

חוק

האלקטרונית
מחייב יצרני ויבואני

ציוד אלקטרוני
לדווח מה
בארץ ,ולעבוד

הציוד

נמכר

גוף

מוכר

לאסוף
הישן
ומרכזי

שמשווק ,כדי
לעקוב

והמיחזור

עם

שתפקידו
את

בחינם
מהבתים,
האיסוף

אינה

המקומיות מחויבות

אחר האיסוף

מיושמת.

הרשויות

גם הןלחתום

חוזים

עם גופי איסוף ,אך עד היום ,בין עשרות
הצינד

רשויות ,יש רק שתי צדיקות בסדום.

החנויות

לפי

למיחזור
מיכל מיחזורלציודאלקטרוני

ישן.

הרוב מושלך במזבלות

העמותה ,יש גורמים שאף דור־
$TS1$דורשים$TS1$

מחברות האיסוף תשלוםעל מכשי־
$TS1$מכשירים$TS1$

$DN2$דורשים$DN2$
שים
ובשטחים פתוחים
$DN2$מכשירים $DN2$ישנים.לדבריעו״ד שלמה רבינוביץ
רים

מ״ירוקעכשיו״ ,״המשרד כשל .הכשל

להגנת
$DN2$עכשיו״ $DN2$,הרבה יבואנים ומשווקים של ציוד
שיו״,
בךדח־
$TS1$בךדחמאת$TS1$
בךדוד
מיר
עמיר
מאת
מאת$DN2$
נכשל
אלקטרוני לא דואגיםלאיסוף מסודר
מסתברכישלון חרוץ בעוד נושא מר־
$TS1$מרכזי$TS1$
של מכשירים ישנים והעברתםלמיח־
$TS1$למיחזרר$TS1$,
 cc<srtהמשרד להגנת הסביבה נכשל
מאשרים
$DN2$מרכזי $DN2$בוהצליח המשרדלחוקק חוק חשוב.
כזי
$DN2$למיחזרר $DN2$,והמשרד אינופועלמולם .גם נגד
זרר,
ביישום חוק הפסולתהאלקטרו־
$TS1$האלקטרונית$TS1$,
7%
״המשרד
בעולם שבו כמעט בכל דבר יש רכיבים
רשויות מקומיות שעוברות על החוק לא
הרעילים במכשירי הח־
$TS1$החשמל$TS1$
 $DN2$,והחומרים
נית,
לפעולות אכיפה״ ,נמסר .״הוקצו
$TS1$לתוקף$TS1$
ננקטים צעדים .מאז כניסת החוק
להגיעלאתרי
ובםוללות ממשיכים
שמל
$DN2$
נערך
לתו־ אלקטרוניים ,ממקרר ותנור ועד צע־
$TS1$צעצועים$TS1$,
תקציבים נוספים ,בהם עודעובדים .הד־
$TS1$הדבר$TS1$
לפני כשנתיים אף לא מינו במשרד
ושטחים פתוחים ,ולזהם את
פסולת
$DN2$צעצועים $DN2$,מדובר בנזק כבד .לפי הערכה,
צועים,
לידי ביטוי כבר בשנההקרובה״.
$DN2$הדבר $DN2$יבוא
בר
פסולתאלקטרונית מהווה כ־ %1מכלל
ליישומו.
הקרקע ומי התהום.
ייעודיים
אנשי מקצוע
מהחומרים
הפסולת ,אך מייצרת כ־
%07
רקלפני כמה חודשים הודה השר
לפי חומר שאספה עמותת״ירוק עכ־
$TS1$עכשיו״$TS1$,
amirb@yedioth.co.il
הסביבה,

בתחום

הפסולת

האלקטרונית

היא

בלבד מכלל הפסולת,

אבל

אבי גבאי,

שמשרדו

הפרדתהפסולת .כעת

מייצרת

הזה
מועיללבעלי

אינטרס המתעשרים

מאי־קיום החוק ,עםהשלכות
לציבור״.
וסביבתיות חמורות
הסביבה
במשרד להגנת
שהנושא לא טופל כראוי.

מהחומרים

בריאותיות

הרגילים

