יישום החוק לטיפול סביבתי בציוד אלקטרוני ,חשמלי ובסוללות – התשע"ב
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יישום החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות יחל ב 1-בינואר .2014
בכדי לקדם את ההערכות ליישום החוק ,יזמו במשותף עמותת אדם טבע ודין ,בית
הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר והמכון לעסקים ,סביבה וחברה באוניברסיטת תל
אביב ,מרכז השלטון המקומי ומ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל  ,סדרה של
מפגשים וימי עיון שנועדו להגביר את המודעות ,לעמוד על הבעיות ולמצוא פתרונות
מבעוד מועד.

המפגש השלישי יתמקד בהערכות היבואנים והמשווקים ,אשר להם נועד
תפקיד מרכזי ביישומו של החוק מבחינה כלכלית ,משפטית ותפעולית.

סדר היום
9:00
9:15
9:30
9:45

10:10
10:45

על פי החוק מוטלות מספר חובות על היבואנים ,היצרנים והמשווקים:
החוק מטיל על היבואנים והיצרנים:
 לדווח בפירוט למשרד להגנת הסביבה
 לאסוף ולמחזר פסולת אלקטרונית
 לסמן את המוצרים בהתאם
 להשתתף בפעולות הסברה לציבור
הרחב

החוק מטיל על המשווקים:
 לקלוט פסולת אלקטרונית בנקודות
המכירה
 לנהל רישום ודווח
 ליידע את הציבור באפשרויות החזרה
וקבלת מוצרים

11:00

11:15

התכנסות והרשמה
פתיחה ודברי מבוא
חובות היבואנים והמשווקים לפי הוראות החוק
גלעד אוסטרובסקי ,אדם טבע ודין
איסוף פסולת אלקטרונית מבתי עסק ומשווקים
שלום שמחון  ,מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל
צחי עין גל ,אקומיוניטי ,תאגיד חברתי למיחזור אלקטרוניקה
הוראות והנחיות ליבואנים ולמשווקים
נציג המשרד להגנת הסביבה (מוזמן)
היבטים כלכליים ולוגיסטיים באיסוף פסולת אלקטרונית
למיחזור
ד"ר ורד בלאס ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת ת"א
עלויות הטיפול בפסולת אלקטרונית בעולם,
סקירה כלכלית השוואתית
דן הלמן ,מ.א.י תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל
היערכות יבואנים ומשווקים ליישום החוק
רב שיח ודיון בהשתתפות נציגי חברות

ההשתתפות איננה כרוכה בתשלום ,אך מחייבת רישום מוקדם
להרשמה יש ליצור קשר טלפוני 077-2188446 :או בקישור :לחץ כאן
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