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ז"תשע תמוז' ד  לכבוד  
2017 יוני 28  בישראלחברי לשכת רואי חשבון   

 
 

 ח.נ.,
 

 הסביבה לעניין אישורי רואה חשבון  הגנתעדכון נוסח מוסכם עם המשרד ל הנדון :
 2011-להסדרת הטיפול באריזות, התשע"אבחוק   מענה לדרישותכ 

 
 

חוק דוחות מיוחדים לפי  עלביקורת בהניסיון שנצבר אצל החברים  בעקבותכי הנני מתכבד לדווח 
דוחות מיוחדים  בנושא המשרד להגנת הסביבהעם  דיונים בחודשים האחרונים קיימנו, האריזות

 .של דוח מיוחד כאמורנוסח  ות בדברלהסכמ אלה והגענו
 

חוק  דוחות מיוחדים לפי יום עיון בנושא 2017למאי  25קיימה הלשכה ביום  ,בשל חשיבות הנושא
במסגרת יום העיון ניתנה סקירה מקיפה על חוק . להגנת הסביבה, בשיתוף עם המשרד האריזות
 הנושאים שלטעמו שלודגשים על  המבוקרים הנתוניםהסברים מפורטים על ניתנו  ,האריזות

   .של הדוח המיוחד . בפני המשתתפים הוצגה טיוטת הנוסח החדשם חשובים במיוחדהינהרגולטור 
 
 

 :בין הנוסח הקודם של הדוח המיוחד לנוסחו החדש השינויים ילהלן עיקר
  

במקום הבדיקה כי קטלוג האריזות בוצע כך שהוחלף,  בנוסח הקודם של הדוח המיוחד 1נוהל  .א
התהליך שנעשה על ידי , בנוסח החדש נדרש רואה החשבון לסקור את ע"י מעבדה מוסמכת

החברה לצורך איסוף וחישוב הנתונים הכלולים בדוח, בהתאם למתכונת הדיווח שנדרשה על 
 ידי המנהל במשרד להגנת הסביבה.

 

, נוהל אחדכ ונכתבו מחדש אוחדו של הדוח המיוחד הקודם נוסחהמפורטים ב 3 -ו 2 יםנוהל .ב
  .ובהירה פשוטה בשפההמנוסח  

 

נדרש רואה החשבון לערוך  נוסח החדשב .שונהבנוסח הקודם של הדוח המיוחד  4נוהל  .ג
מתייחס לסוג הנוסח לכך, בנוסף  .משקל פסולת האריזותבדיקות מבססות מדגמיות על בסיס  
מצוין בנוסח החדש  ,כמו כן בדוח. החומר, הקיבולת, המשקל והסיווג של האריזות הכלולים 
 כי הבדיקות יכולות לכלול גם השוואה לנתוני יצרן או שקילת האריזה באמצעות משקל. 

 
החדש  בנוסחנוסח הקודם ומעתה יש לעשות שימוש הנוסח החדש של הדוח המיוחד מחליף את ה

      של הדוח המיוחד בלבד. 
  

לרו"ח ובמשרד להגנת הסביבה,  מורחבת אחריות יצרן ראש אגף ,גב' נועה שפיצרלברצוני להודות 
 ןעל היות ,משרד להגנת הסביבהרו"ח הראשית באגף אחריות יצרן מורחבת ב ,רונית אברהמי



 2 

 דולב חסיד עלולרו"ח שי מדינה וכן לרו"ח  ,לכללים המקצועיים החלים עלינו כרואי חשבון ותקשוב
 השתתפותם הפעילה בדיונים לגיבוש הנוסח המוסכם.ו תרומתם

 
 
 
 
 

 ,בכבוד רב                                                                                         
 
 
 

 אורי מורד, רו"ח    
 יו"ר הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים   

 ואישורי רואי חשבון
 
 

 :נספח
פי חוק  על X201  בדבר הנתונים הכלולים בדיווח השנתי לשנת מיוחד דוח רואה חשבון -נספח

 .2011-א"התשע, להסדרת הטיפול באריזות
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