חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב-
2102
 -תוספות בלבד --תוספת ראשונה
(סעיף  - 2ההגדרות "ציוד חשמלי ואלקטרוני" ו"קבוצת סיווג")
.1

מכשירי חימום או קירור -
מקררים ,מקפיאים ,מכשירים להגשה או למכירה אוטומטית של מוצרים קרים ,מזגנים ומכשירי מיזוג ,מכשירי אדים,
קולטי לחות ,משאבות חום ,מיתקני הסקה.

.2

מסכים ,צגים ומכשירים הכוללים מסכים ששטחם גדול מ 111-סמ"ר -
מסכים ,טלוויזיות ,מסגרות דיגיטליות לתמונות ,צגים ומחשבים ניידים.

.3

מנורות -
מנורות פלורוסנט (ישרות ,קומפקטיות ואחרות) ,מנורות קסנון ( ,)HIDלרבות מנורות המכילות גז נתרן בלחץ ומנורות
מתכת האליד ,מנורות המכילות גז נתרן בלחץ נמוך ומנורות .LED

.4

מכשירי חשמל גדולים ,שצלע אחת שלהם לפחות ארוכה מ 01-ס"מ ושאינם כלולים בפרטים  1עד - 3

( )1מכשירים המשמשים לבישול או לחימום מזון ,כגון פלטות חשמליות ,תנורים חשמליים ,כיריים חשמליות,
מכשירי מיקרוגל;
( )2מכונות כביסה ,מייבשי כביסה ומדיחי כלים;
( )3ציוד תקשורת וטכנולוגיות מידע גדולים ,כגון מחשבים גדולים ,שרתים ,מיתקני רשת קבועים ,מכונות דפוס
גדולות ,מכונות צילום;
( )4ציוד גדול לפנאי וספורט; מכונות מזל גדולות;
( )0מכשירים וציוד המשמשים להקלטה או השמעה של צלילים ,וכלי נגינה;
( )6מכשירים גדולים לייצור או העברה של זרם חשמלי ,כגון גנרטורים ,ממירים ,מערכות אל-פסק ,מהפכים;
( )7מכשירים רפואיים גדולים;
( )8מכשירי בקרה וניטור גדולים;
( )9מכשירים אוטומטיים גדולים להגשה או לממכר מוצרים ושירותים אוטומטיים ,כגון כספומטים.
.0

מכשירי חשמל קטנים ,שאף צלע שלהם לא ארוכה מ 01-ס"מ ושאינם כלולים בפרטים  1עד - 3

( )1מכשירים קטנים המשמשים לבישול ולעיבוד אחר של מזון ,כגון מצנמים ,פלטות חשמליות ,סכינים חשמליות,
קומקום חשמלי ,מיקרוגל;
( )2מכשירי ניקוי קטנים ,כגון שואבי אבק ,מנקי שטיחים ,מגהצים;
( )3מאווררים ,מטהרי אוויר ,וציוד אוורור אחר;
( )4שעונים ושעוני יד;
( )0מכשירים קטנים לטיפוח הגוף ,כגון מכונות גילוח ומייבשי שיער;
( )6מצלמות ,כגון מצלמות וידאו;
( )7מוצרי צריכה חשמליים ,כגון מכשירי רדיו ,מגברים ,נגני  ,DVDמכשירי וידאו;
( )8כלי נגינה וציוד סאונד ,כגון מגברים;
( )9מכשירי תאורה קטנים וציוד קטן אחר המשמש להארה או לבקרה על אור;
( )11צעצועים חשמליים או אלקטרוניים;
( )11ציוד ספורט ,כגון מחשבים לרכיבת אופניים ,צלילה ,ריצה ,חתירה;
( )12כלי עבודה קטנים ,כגון ציוד גינון ,מקדחות ,מסורים חשמליים ,משאבות ומכסחות דשא;
( )13מכונות תפירה;
( )14מכשירים רפואיים קטנים ,לרבות מכשירים וטרינריים;
( )10מכשירי בקרה וניטור קטנים ,כגון גלאי עשן ,בקרי חום ,וסתי חום ,גלאי תנועה ,שלטים;
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( )16מכשירי מדידה קטנים ,כגון משקלים;
( )17מכשירים אוטומטיים קטנים להגשה או לממכר מוצרים;
( )18מכשירים קטנים עם פאנלים פוטו-וולטאיים אינטגרליים.
.6

ציוד תקשורת וטכנולוגיית מידע ( )ITקטן ,שאף צלע שלו לא ארוכה מ 01-ס"מ -

מחשבים אישיים ,מדפסות ,מחשבונים ,טלפונים ,טלפונים ניידים ,מכשירי ניווט לווייני ונתבים.

תוספת שנייה
(סעיף (38ב))

פעולות טיפול בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני
.1

יש להוציא מפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני את החומרים ,התרכובות והמרכיבים האלה ,ולטפל בהם בהתאם להוראות לפי
כל דין:

( )1שנאים המכילים ביפנילים רבי-כלורידים (;)PCB
( )2מרכיבים המכילים כספית (כגון מפסקים או נורות);
( )3סוללות ומצברים ,ולאחר הוצאתם יש למיינם לפי סוגיהם;
( )4מעגלים מודפסים במכשירי רדיו טלפון נייד ,כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,1982-
ובמכשירים אחרים אם שטח המעגל המודפס גדול מ 11-סמ"ר;
( )0מחסניות דיו להדפסה;
( )6פלסטיק המכיל מעכבי בעירה מבוססי ברום;
( )7מרכיבים המכילים אסבסט;
( )8שפופרות קתודה;
( )9פחמן כלורו-פלואורי ( ,)CFCפחמן הידרו-כלורופלואורי ( ,)HCFCפחמן הידרו -פלואורי ( ,)HFCפחמימנים
(;)HC
( )11נורות המכילות גז;
( )11צגי גביש נוזלי ( )LCDבעלי שטח הגדול מ 111-סמ"ר וכל הצגים בעלי תאורה אחורית;
( )12כבלים חשמליים חיצוניים;
( )13מרכיבים המכילים סיבים קרמיים (;)RCF
( )14מרכיבים המכילים חומרים רדיואקטיביים שהאקטיביות הכוללת שלהם מעל רמת הפטור ()exemption level
הקבועה בלוח  IIשל המהדורה האחרונה של התקן הבין-לאומי להגנה מפני קרינה International Basic Safety -
 ,Standards for Protection Against Ionizing Radaition and for the Safety of Radiation Sources - IAEAעל נספחיו
והערותיו;
( )10קבלים אלקטרוליטיים באורך העולה על  20מ"מ ובקוטר העולה על  20מ"מ ,או בעלי נפח תואם באופן יחסי.
.2

במרכיבים אלה בפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני יש לטפל באופן המפורט להלן ,בהתאם להוראות לפי כל דין:

( )1שפופרות קתודה  -יש להסיר את הציפוי הפלורוסנטי;
( )2ציוד המכיל גז הפוגע באוזון או בעל ערך גז חממה ( )GWPמעל ( 10כגון גז הנמצא בחומרים מוקצפים
ובמערכות קירור)  -יש לרוקן את הגז;
( )3נורות המכילות גז  -יש להוציא את הכספית.
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