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הנדוי :החוק לסילוק ול oחזןר צמיגים
לאןר שאלרת שהופכו אלי ,ולקראת תרס השכת הרביעית ותחילת השנה החמישית לענייו עמידה ביעךי החוק
לסילוק ולנויחזו ,צנויגים,

התשס''' ) 2007 -להלו :החוק( ,אבי מוצא לנכוו להדגיש את הכקידות הבאית :

 .1על פי הןראות החוק ,על יצרו ו/או יבואו צמיגיס ,לרבות יבואו רכג מגועי ,לפעול לסילוק ולמיחזנר של
צמיגיס משןמשיס מסד משקלם של כל הכמיגיס ששיווקו בישראל באותה שנה ,בהתאס לתקיפות ילשיעוריס
שנקבעו בחוק .עגןך התקןפה  30.6.11 " 1.7.10על יצרן אן יגןאו לעמוד בשיעור סילוק או מיחזןר של 70%

לפחית ,ויבןאן רכב מנועי ~ 300מיעך זה .עבור התקופה  30.6.12 - 1.7.11יהיה על יצרו ויבואן לעמוד בשיעור
מיחזור של  Soo Aלפחות ושיעןר סילוק של עד  ,35%ייבואו רכב מכועי  30%מיעד זה.
.2

להלן ההגדרות שגחוק הנוגעות לפעולות סילוק ומיחזןר שייחשגו לעניין עמידה ביעדי הסילוק או המיחזור :
)א( ייסי'יק"· חיתון צמיג לארבעה חלקים לפחות ופינויו לאתר לסילוק פסולת חמוסדר לפי כל דין.
)ב( יימיחזור"· תהלין עיבוך או השבת של חמריס אן מוצרים לשימוש חוזר לאותה מטרה אשר לה יועדי
בראשונה אי כחמרי גל.0

].

להלן אפרט את דרכי הפעולה אותו רשאי לנקוט יצרן ו/אן יבואן לשם עמידה ביעדי הסילוק והמיחרוך ,לפי
הוראות סעיף  7לחוק .יובהר כי חמשךד לחגנת הסביבה לא יכיר בפעילויות אחרות שאינו תואמות את
האמןר להלן ,תחל ממועד שליחת מכתב זה ואילן.
 3.1העבוה למפעל למיחזןר אר למפעל לחידוש של צמיגים בישראל.
 3.Zהעברה ליצןאו לצורן שימוש חוזר במדינה אחרת .יש לצוף לדייןח חשנתי אישור מטעס המקוס אלין
יוצאו הצמיגים כי מדובר בשימיש חיזר כלבד .ירבהו כי לצוון העברה לשטחי הרשןת הפלסטינית,
המיתרת לצוון שימיש חוור בלבד ,יש לקבל אישור מקמ"ט איכות הסביבה במנהל האררחי.
~3.

העברה לאתר לסילוק פסולת המורשה ע"פ כל דיו ,וזאת בהתאם ליעדים כפי שכזכרן לעיל וכו לא יאוחר
מיוס ח. 1.7.13 -

יודגש בי סן"ד הצגת האסבtבתאןת באשר כסיחין ,אי סילוק שו:תנצינ בצנויגים נושןמשים לאןתה השנה יהיה
בייס הגשת הדיווח.

בברכה.
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