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לכבוד:

מידע חופש חוק על הממונה ה

א.ג.נ

אלקטרוני חשמלי בציוד סביבתי לטיפול החולז הוראות ליישום מופר יישום גוף עם התקשרות
2012 - התשע״ב ובסוללות

כדלקמן: שכנדון בעניין אליך לפנות הריני

שע״ב ובסוללות, אלקטרוני חשמלי בציוד סביבתי לטיפול החוק .1  לתוקפו נכנס ״החוק״( :)להלן 2012 - הת

סדרת הינה החוק מטרת .1.3.2014 ביום מיחזור המיון האיסוף, ה  אלקטרונית חשמלית, פסולת של וה

 תקשורת ציוד מחשוב, ציוד כגון: העסקי מהמגזר חשמלי ציוד לרבות ישראל, במדינת וסוללות

שירי מידע, וטכנולוגיית שמל מכשירי וקירור, חימום מכ שירי גדולים, ח שמל מכ  גופי מנורות, קטנים, ח

שמל מקורות תאורה, ם ח ט אחר ואלקטרוני חשמלי ציוד וכל עצמאי מפור ת כ  המצורף הראשונה בתוספ

ם ומודגש זה. למכתב לנוחיותכ

2| | | | | | | ^ | | | | | | | ^ | ^ | ^ ם גופי משני אחד ינוח4^ אלקטרוני בציוד המוכרי

שרד מטעם וסוללות חשמלי זה. מיחזור תחום להסדרת הסביבה להגנת המ

 שנקבע מחזיק בהסכם מוכר יישום גוף עם להתקשר וסוללות ציוד בפסולת מחזיק על לחוק, 34 סעיף לפי .3

שרד מטעם המנהל ידי על מלי ציוד פסולת פינוי לשם הסביבה, להגנת המ ש  וסוללות ואלקטרוני ח

בחצרותיו.

שרות לצורך מכרז ידכם על פורסם האם לדעת נבקש האמור, לאור .4  פסולת לפינוי מוכר יישום גוף עם התק

שר עמנו צרו נא זה, הליך קיימתם וטרם במידה וסוללות. חשמלית אלקטרונית  נוסף מידע לקבלת ק

בנושא. מקצועית והכוונה

שרות .5 ם עבור בעלות כרוכה אינה המוכר היישום גוף עם ההתק ם מזכה ואף ארגונכ  לקבלת באפשרות אתכ

א.י כספי מימון מ.  להעברתה עד והסוללות, הציוד פסולת של והאחסון הריכוז האיסוף, עלויות בגין מ־

מיחזור מוכר. ל

ם הצטברה האמורה ובתקופה ככל משכך, .6 ם הנכם ואלקטרוני, חשמלי ציוד פסולת בחצרותיכ  מתבקשי

ם את להסדיר שרותכ א(34 בסעיף כאמור המימון מקבלת ליהנות ואף מוכר יישום גוף עם התק  וזאת לחוק )

.1992־ תשנ״ב המכרזים חובת חוק להוראות בהתאם

בברכה,
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צפת- האקדמית למכללה

 :מאת
 :נשלח
 :אל
:עותק

:נושא המידע חופש חוק יישום במסגרת

רב, שלום
 המכתב הפקת )תאריך וסוללות אלקטרוני חשמלי בציוד סביבתי טיפול לגבי צפת, האקדמית למכללה לפנייתכם בהמשך

26.3.17)
 "אקולוגיה כדוגמת ארגונים באמצעות פסולת פינוי מבצעת שהמכללה נמצא הרלוונטיים, המכללה גורמי מול בדיקה לאחר

לפירוק. הציוד את אוספים אשר מוגנת" לקהילה
 המענה לה גם יש אך שכיחה פעולה אינה זו (.2-4) סוללות של קטן מספר להחליף צורך ישנו שנים למספר אחת ,UPS לגבי

הצורך. בעת הנדרש
בנושא, נוספת בהתקשרות כרגע צורך לנו אין לפיכך

 נוסף, מידע עם לרשותכם לעמוד אשמח הצורך במידת

בברכה,
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