
 

 

  
   ליבואנים ויצרנים דיווח יחוק םיישו

 כללי

נדרשה המדינה לסטנדרטים ואמות מידה המחייבות   OECDכפועל יוצא מהצטרפותה של מדינת ישראל לחברות ב 

לחקיקה המטילה  הוביל ,שינוי הכרחי זה .הטיפול בפסולת במדינת ישראלהסדרת נושא את החברות בארגון, ובהן 

 2011בחודש יולי  שחוקק אריזותפסולת חוק בהחל התהליך  . החייבות " על החברותאחריות יצרן/יבואן מורחבת"

ונכנס  2012בפסולת אלקטרונית וחשמלית שחוקק בחודש יולי חוק לטיפול בוהמשיך   20121בינואר נכנס לתוקפו ו

 .20142לתוקפו במרץ 

 הסביבתי הטיפול את להסדירלצמצם את כמות הפסולת ו ,הםאלישיתווספו דומים חוקים ה וחוקים אלמטרת 

 השליליות הסביבתיות ההשפעות את ולהקטין חוזר שימוש לעודד כמו גם ,פעילות החברות ןמאופ הנובעבפסולת 

 טיפול שאינו מוסדר בפסולת )לרבות הטמנה(.מ הנוצרות

 ,המשמעותו)בחוק האריזות(  ובעלי מותג פרטיפסולת מוטלת על יצרנים, יבואנים הטיפול בעל המרכזית האחריות 

 .שאמורים לממן את התהליך תשלום דמי טיפול

 

 .לעשרות חברות מהמובילות במשקחוקים אלו במתן שירות הקמה ותפעול שוטף ביישום  יםמתמח ,ערנותב אנו

 תשלום ומצמצמת משמעותית את הזמן המושקע חוסכת עלויות החוקים אשריק של ו ביישום מדונמומחיות

מעניקים לחברה את השקט והביטחון בניהול תחום זה ובכך לצמצם  ,נסיוננו ועמידתנו בקשר עם הרגולטורבנושא. 

 את השפעת הרגולציה על הפעילות העסקית השוטפת.

 

 ?עושים עבור הארגון אנחנו מה

   אבחון  

 בארגון יםהחוק יישוםמשמעויות  ולכמת אתאת החובות החלות על הארגון נועד לבחון  שלב ראשון והכרחי

 המומלצת בהתאם לאופיו של הארגון.מתודולוגיה ה אנו גוזרים אתוממנו 

ו/או שיפור מערך יישום ההגדרת תוכנית עבודה פרטנית הכוללת לוחות זמנים לתהליך  םהינ האבחון תוצרי

 מו.ימות פוטנציאל החיסכון )זמן ועלות( ביישווכ ,)למדווחים( הדיווח

 

  הקמה  

אל מול כלל  ,לטיפול בדרישות החוק בארגון העתידימהווה את הבסיס שמערך הדיווח אנו מקימים את 

 הגורמים הרלוונטיים: החל מנציגי הארגון )פנימי(, דרך תאגיד המחזור )רשויות( ועד לרו"ח )מבקר(. 

ובהן חסכון משמעותי  משפר משמעותית את התוצרים המוגשים לארגון ,ניסיוננו בהקמת עשרות מערכי דיווח

 מדויק ומהימן.יעיל, ת בעלויות התשלום למדינה ומובילה לדיווח חוסכבי זמן וכ"א, מניעת טעויות הבמשא

 

 דיווח  

. הדיווח (מבוקר שנתיתקופתי שוטף )שני חציונים ו מוטלת על היבואן/יצרן חובת דיווח ,עם יישום החוק

דרישות הגוף המבקר ובמחד  הנבחר מחייב לעמוד בדרישות התאגידמבוסס על תהליך עבודה שהתקופתי 

אנו  ,עפ"י הצורך. בנוסף םומייצגים אות יםאנו מבצעים עבור לקוחותינו דיווחים שוטפים לתאגידמאידך. 

 .מלווים את הארגון בהליך הביקורת השנתי מול רו"ח המבקר

 .תכנון עלויות עתידיתרטרואקטיבי, הכולל  משמעויות לדיווחהפקת אנו מבצעים בחינה כלכלית ו נוסף, ב

 

 

                                                
 2011 –החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א  1
 2012בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשעב  חוק לטיפול סביבתי 2

http://www.oecd.org/israel/
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/EDADEB07-534F-4F96-A80F-043F3B868408/25255/2275.pdf
http://www.chamber.org.il/images/Files/18835/2372%5b1%5d.pdf


 

 

הנותן מענה מלא לדרישות הקמנו מערך מקצועי וייחודי החייבים, על מנת לעמוד באופן מקצועי בצרכי הארגונים 

,   ביקורות עם עשרות משרדי רו"ח( 100בצענו מעל  2014)נכון לשנת החוק תוך שיתוף פעולה עם מגוון משרדי רו"ח 

 .            וכמובן עם תאגידי המחזור קיקה זועו"ד המתמחים בח

 : ןפועלות במגוון ענפים, ביניהיצרניות ויבואניות מהמובילות במשק ועם לקוחותנו נמנות חברות 

 

  
  

 
 

 
   

 

 

  
   

 

  
 

 

  

 
  

  

 

      

      

      

      

 

 ,רשותכםנשמח לעמוד ל

 

 

 

 ,בכבוד רב

 eran@eranut.co.il  - 4764762-054   בושארי , מנכ"ל ערן

 ערנות לסביבה בע"מ
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