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 תשרי תשע"ח כ"ז 
 2017אוקטובר  17 

 בדואר רשום
 לכבוד

  ( בע"מ2004משקאות חינאוי ג'ורג' חנויות )חברת מנכ"ל 
 513510867ח.פ 

  6802908, תל אביב יפו 8גולדמן נחום :  כתובת
 

 3122-לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א בעיצום כספי הודעה על כוונת חיוב
 

 הנני, )להלן: "החוק"( 2011 –להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א  לחוק)א( 35 ףסעי לפי לסמכותי בהתאם .1
שקלים  מאה וחמישים אלף ושישים) ש"ח 150,060 בסך כספי עיצום החברה על להטיל כוונתי על ךלהודיע

)א( לחוק 9וזאת בשל הפרת הוראות סעיף  (2017 לינואר 1 -ב המדד עליית שיעורפי לבתוספת עדכון חדשים( )
  .( לחוק6)א()34ובהתאם לסעיף 

 
החברה( הינה יצרן או יבואן  -)להלן    513510867ח.פ., ( בע"מ2004משקאות חינאוי ג'ורג' חנויות )חברת  .2

)א( 9החוק(. בהתאם לסעיף  –)להלן  2011-בהתאם להוראות חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א
לחוק, לשם קיום חובותיו של יצרן ויבואן, על יצרן או יבואן להתקשר בחוזה התקשרות עם חברה, 

 ם חובות אלה עבור יצרנים ויבואנים.שקיבלה הכרה על ידי מנהל האריזות כ'גוף מוכר' לשם קיו
תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ  -ניתנה, לפי סמכותי על פי החוק, לחברת ת.מ.י.ר 1.12.2011בתאריך 

 )חל"צ( הכרה כ'גוף מוכר'.
על סמך המידע המצוי ברשותי, לחברה אין הסכם התקשרות בתוקף עם  גוף מוכר ולפיכך החברה מפרה את 

 א( לחוק.)9הוראות סעיף 

ימים מיום מסירת  41תוך  ,חוק החברה רשאית להגיש אלי בכתבל 36: בהתאם להוראות סעיף הטיעון זכות .3
ת הטענות יש .  אלעניין הפחתת סכום העיצוםאו עיצום כספי  החברה לעניין הכוונה להטיל על טענות ,הודעה זו

יש לוודא כי שליחת הודעת הדואר  .arizot@sviva.gov.il לכתובת בלבדלשלוח באמצעות דואר אלקטרוני 
 האלקטרוני תלווה בבקשה לאישור קריאה. 

להסדרת הטיפול באריזות )הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים(,  , בתקנותכםלתשומת ליב
, וכן המסמכים שיש לצרף להפחית את סכום העיצום הכספינקבעו נסיבות בגינן רשאי המנהל  2011-תשע"א

 .לבקשה להפחתה

, ויהיה על לחוק 37לפי סעיף שנמסרה כדין דרישת תשלום ככל שלא יוגשו טענות בכתב כאמור, יראו הודעה זו  .4
 ימים מיום מסירת הודעה זו. 41 תוך סכום העיצום הכספי הנקוב בהודעה זוהחברה לשלם את 

לחוק, לעיצום כספי שלא שולם במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית  42בהתאם לסעיף  .5
 עד לתשלומו.

את העיצום הכספי יש לשלם לקרן לשמירת הניקיון באמצעות הפקדה ישירה או בהעברה בנקאית לחשבון  .6
.  בין אם העיצום על שם המשרד להגנת הסביבה, חוק האריזות 27882שמספרו  001בסניף  09בבנק הדואר 

שולם בהפקדה ישירה או בהעברה בנקאית, יש להעביר אישור על תשלום העיצום הכספי לכתובת דואר 
.  אישור התשלום יכלול תאריך ביצוע הפעולה ופרטים מלאים של הגורם arizot@sviva.gov.ilאלקטרוני 

 יד, ח.פ וכתובת התאגיד המעודכנת.המשלם לרבות שם התאג

חוזה  את להעביר ישהתקשרה בחוזה התקשרות עם גוף מוכר טרם קבלת הודעה זו,  והחברה במידה .7
 .כמבוטלת זו הודעהלראות  וניתן arizot@sviva.gov.ilלכתובת דואר אלקטרוני  החתוםההתקשרות 

 
 בברכה,                                   

 
 

 גיא סמט
 מנהל האריזות

 העתקים:
 סמנכ"ל בכיר אכיפה
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