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דעת כלכלית בנושא הרחבת  -חוות
ויישום חוק הפיקדון

דורון לביא' פרופ
ציגלמןרועי 

פארטוקבוצת 

כ גילה גמליאל "לשרה להגנת הסביבה חמוגש 



רקע ומטרות
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המשקהבקבוקיעלהפיקדוןחובתהטלתבנוגענימוקיהלהגישנדרשהגמליאלגילהכ"חהסביבההגנתהשרה
.בתחוםמדיניותהקביעתלצורךוהן,צ"לבגודיןטבעאדםעמותתעתירתעלמענהלטובתהן,הגדולים

הפיקדוןחוקהחלתיישוםבעבוראפשרייםפרמטריםמספרהבוחנתכלכליתדעת-חוותכתיבתהינההעבודהמטרת
.הגדוליםהמשקהמכליעל

כללאתותייצגתכלולוהיאמשקהמכליומחזוראיסוףבנושאלישראלהייחודייםהמאפייניםשלבחינהתכלולהבחינה
צמצום:התועלותאתגםכמו,חיצוניותוהשפעותעירוניותוחוץפניםעלויות,האיסוףעלויות:המשקיותהעלויות

.ציבורוחינוךציבורשטחיניקיון,נפחהוהקטנתהטמנהומניעתהמחזוראחוזיעליית,במקורפסולת

הכלכליהנטלחלוקתובחינתהציבורהשתתפותבעבורהינהשתבוצענוספתבחינה.

ניתוח חלוקת הנטל כתוצאה מהרגולציה  , תועלת משקית-בחלק זה יוצגו הממצאים הראשוניים אודות ניתוח עלות
ונקודות לבחינה נוספת



מסגרת חוקתית
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המשקהמכליעלהפיקדוןחוקלתוקפונכנס2001באוקטובר

מהקטניםמשקהמכליעבור('אג25בעבר)'אג30בסךפיקדוןגבייהחובתהוטלההחוקבמסגרת-
.ליטר1.5

איסוףיעדעבורםנקבע,2010בשנתכאשר.הפיקדוןמחובתהוחרגוליטר1.5-מהגדוליםמשקהמכלי
.55%שלוולונטרי

אלוביעדיםעמידהאי–וולונטריאיסוףיעדיהקובע,אוטומטיטייס"סעיףלחוקהוסף2010בשנת
(מכןלאחר71%-ו,65%–ראשונותשנתייםיעד)הגדוליםהמשקהמכליעלפיקדוןחובתלהחלתתביא

המשקהמכלישלפסולתהיתרביןהכולל,פסולתאריזותבהטיפוללהסדרתחוקחוקק2011בשנת
.הגדולים

נפחיוהקטנתהמחזורבעידודמתמקדהאריזותחוק:בתכליתםנבדליםהאריזותוחוקהפיקדוןחוק
.הציבוריבמרחבהניקיוןעלהשמירהאתלעודדגםנועדהפיקדוןוחוק,ההטמנה



בכלהמשקהבמכלילטיפולפיקדוןחוקימפעילותואוסטרליהב"ארה,האירופיהאיחודובזאתבעולםרבותמדינות
.הגדלים

מבט בינלאומי

4

המדינות.אריזותלמחזוריעדיםבדברדרקטיבההאירופיהאיחודפרסם1994בשנת–האירופיהאיחוד
.המחזורהיקפיאתלהגדילמנתעלוולונטריבאופןופעלוההוראהדבראתהטמיעו

בה,פעמיחדבפלסטיקהשימושהפחתתבדברמעודכנתדירקטיבההאירופיהאיחודפרסם2019בשנת
העמידהולצורך,(2029עד90%-ו,2025עדהנמכרהפלסטיקמסך77%)לאיסוףמורחביםיעדיםהוצבו
.פיקדוןחובתלהחילהומלץ,השאפתנייםהאיסוףביעדי

לקראתהעבודהבמסגרת,הפיקדוןחוקהחלתבדברציבורשיתוףתהליךנעשה2019בשנת–בריטניה
.למחזורהנאספיםהמשקהמכליכמותאת20%-בכמעלההפיקדוןחוקהחלתכינמצאהשימוע

64%עלעומד2025שנתעבורוהיעד,2020שנתבמהלךלתוקףלהכנסצפויהפיקדוןחוק–צרפת
.95%עלהיעדיעמוד2029ובשנת,משקהמכלישלומחזוראיסוף

מדינותהקרובותבשנים.90%-מגבוהאלובמדינותהממוצעהאיסוףושיעור,האירופיבאיחודמדינות10-בכ
לטביה,סלובקיה,רומניה,פורטוגל,ספרד,בלגיה,אוסטריה,בריטניה,צרפת:ובהןפיקדוןחובתלהחילצפויותנוספות
ומלטה



חלופות
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1

וולונטריאיסוףותחתפיקדוןחובתללאהגדוליםהמשקהמכלי

הכלכלהבועדתאישור צו דחייה על ידי השרה –שימור המצב הקיים 

2

יום60תוךפיקדוןלחובתהגדוליםהמשקהמכליהעברת

מספקתלהיערכותלשחקניםמועטזמן,ליישוםמאתגרזמניםלוח

ללא צו דחייה, הפעלת הטייס האוטומטי–( יום60)טייס אוטומטי בתחולה מידית 

3

התחולהלדחייתז"לוקביעתבמסגרתפיקדוןלחובתהגדוליםהמשקהמכליהעברת
האריזות/הפיקדוןחוקטיובבחינתזהובכלל

אישור צו דחייה–מטויבותהחלת פיקדון בשיטות איסוף וטיפול 

לעלויותפרט)3-ו2חלופותביןהבדלאין,הארוךלטווחהנעשה,הכלכליהניתוחמבחינת
שיטותלטיובזמניםלוחמאפשרתהשלישיתהחלופה.(כלכליתזניחותנמצאואשררגולציה
.ההיערכותוזמןישימותמבחינתומובדלת,והקליטההאיסוף



ישראל-מגמות נוכחיות 
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(73%-פיקדוןתחתשנתיאיסוףיעד)קטניםמשקהמכלי

שיעור איסוף(מכלים)איסוף (מכלים)מכירות שנה

2014892,632,370702,283,91279%

2015968,707,063806,016,80183%

20161,032,100,473810,471,23579%

20171,095,087,886854,404,99378%

20181,096,096,123853,430,26578%

(55%,וולונטרי,שנתיאיסוףיעד)גדוליםמשקהמכלי

שיעור איסוף(מכלים)איסוף (מכלים)מכירות שנה

2016752,686,180387,358,94951%

2017734,236,504419,763,00957%

2018753,894,603

ס"הגנ: מקור נתונים

ה"אלעל בסיס בקרה על נתוני תאגיד , ס"הגנ: מקור נתונים
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36%-כלהוותצפוייםהגדוליםהמשקהמכלי
מסך77%,הנמכריםהמשקהמכלימסך

.משקהמכליבאמצעותהנמכרהפלסטיק

(מיליונים)המשקהמכליסך
מכלי משקה  

קטנים
מכלי משקה  

גדולים
כ מכלי משקה"סה

1,4247872,211
1,424 , 64%

787 , 36%

(מליונים)ממוצע חמש שנתי צפוי -שיעור מסך מכלי המשקה 

מכלי משקה קטנים מכלי משקה גדולים

(בלבדמשקהמכלי)פלסטיקטוןאלפיסך
מכלי משקה  

קטנים
מכלי משקה  

גדולים
כ מכלי משקה"סה

93039

~  85%נפחי ההטמנה של מכלי המשקה הגדולים מהווים 
מנפחי ההטמנה הצפויים כתוצאה ממכלי משקה

9 , 23%

30 , 77%

ממוצע חמש שנתי צפוי-שיעור מסך טון פלסטיק נמכר

מכלי משקה קטנים מכלי משקה גדולים



מכלים גדולים–עלות למכל לפי אלטרנטיבת טיפול –בחינה ראשונית 

החזר פיקדון
למיכל' אג16.9

למיכל' אג17-22(מחזוריות)איסוף וולונטרי 

למיכל' אג11.5(חוק האריזות)פח כתום 

למיכל' אג19.6איסוף מתחנות מעבר

פח ירוק

למיכל' אג35שטחים ציבוריים

למיכל' אג8

קליטה ועלויות  , עלויות טיפול
עקיפות פחות ערך חומרי הגלם

, עלויות תפעול שנתיות למיכל
עלויות הסברה וערך שטח  

נדרש לבחון ערך נראות. אלטרנטיבי

מעבר  
למחזור

מעבר  
להטמנה  

או תחנות 
מעבר

אצירה ואחזקה , סילוק, עלויות פינוי
עלויות עקיפות+ 

חוץ  )העברה , (עירוני)עלויות פינוי 
מיון וטיפול, (עירוני

חוץ  )העברה , (עירוני)עלויות פינוי 
השפעות חיצוניות ושטח  , (עירוני

הטמנה

עלויות פינוי + עלויות פח ירוק
משטחי ציבור

למיכל' אג14.6 תפעול אופטימלי

תפעול נוכחי



מכלים גדולים–עלות לפי אלטרנטיבת טיפול –בחינה ראשונית 

החזר פיקדון

(מחזוריות)איסוף וולונטרי 

(חוק האריזות)פח כתום 

36%

3%

פח ירוק להטמנה

שטחים ציבוריים

28%

1.5%

איסוף מתחנות מעבר 15%

54%
נאסף  

למחזור

פח ירוק להטמנה

שטחים ציבוריים

44%

2%

לא 46%
נאסף

בחוקהכתוביםליעדיםבהתאם

71%
נאסף  

למחזור

לא 29%
נאסף

איסוף57%ו51%: ניתוחים נוספים
לפי שיעורי איסוף משנים נוספות

65%-ו55%: ניתוחים נוספים
'האוטלפי יעד איסוף נוכחי ויעדי הטייס 

מבנה עלויות נוכחי–הרחבת חובת פיקדון שימור המצב הקיים



שימור המצב הקיים
(שיעורי איסוף)

מבנה עלויות נוכחי–הרחבת חובת פיקדון 
(שיעורי איסוף)

ללא הערכה כמותית לחינוך ; ללא ערך לפגיעה בנראות; הערכת חסר של התועלת הסביבתית לציבור בעבור הקטנת ההשלכה בשטחים הפתוחים
הציבור

מכלים גדולים–עלות לפי אלטרנטיבת טיפול 

 ₪106,365,707

 ₪107,531,374

 ₪110,284,708

 ₪106,382,574

 ₪112,442,279

 ₪116,078,102

 ₪100,000,000

 ₪102,000,000

 ₪104,000,000

 ₪106,000,000

 ₪108,000,000

 ₪110,000,000

 ₪112,000,000

 ₪114,000,000

 ₪116,000,000

 ₪118,000,000

51% 54% 57% 55% 65% 71%



אישור צו דחייה–מטויבותהחלת פיקדון בשיטות איסוף וטיפול 

חוקטיובבחינתזהובכללהתחולהלדחייתז"לוקביעתבמסגרתפיקדוןלחובתהגדוליםהמשקהמכליהעברת
.האריזות/הפיקדון

הצפוילגידולובפרט,העתידילמצבלהיערךהשחקניםלכללתאפשרהפיקדוןחובתתחולתדחייתכיהיאההנחה
.האיסוףבאופןהתייעלותצעדיבהתאםולנקוט–המוחזריםהמכליםבהיקף

למיכלהעלותבהפחתתביטוילידייבואהדבר–למיכלממוצעתעלותעלהמבוסס,הכלכליהתחשיבמבחינת.

חוקתיתמבחינהוהן,ז"לומבחינתהן–האופטימליההחלהאופןשלמקיףאפיוןלבצעלמשרדתאפשרזוחלופה
.ומעשית

אוטומטיותמכונותכניסתהינוזהבתרחישביותרהמשמעותייםהמרכיביםאחד.

אלהשירותמדדיתחת.(מוכרלגוףהפיכתובמסגרתוזאת)האיסוףלגורםשירותמדדיקביעתנדרשת–זובמסגרת
.לקמעונאיםוהן(המוכרהגוףבאמצעות)ליצרניםהןכדאיתתהיההאוטומטיותהמכונותהטמעתכיהיאההנחה



אוטומטיותמכונות

האמצעיהינהמכליםלקליטתאוטומטיותמכונותהטמעת
חיסכוןידיעל–עלויותלהפחתתקמעונאיםעבורהעיקרי
.האדםכוחובעלויותבשטח

מבוטלותלאעלויותגםישנןהמכונותלהכנסת,זאתעם,
:ובפרט

(130,000₪-כ)-*בממוצע30,000£:רכישהעלות

2,000£:התקנהעלויות

(הקבועותמהעלויות10%)וחשמלביטוח,תפעולעלויות

בתנאיתלויהמכונותשלהכניסהשיעור,זאתלאור
שלהתמיכהלמדיניותבהתאם–הקמעונאיםשלהפעילות
.המשרד

.הלוואההחזרעלויותכולל,ומהעולםמהארץמקורותמספרלפי*



אוטומטיותמכונות

מייצגתבמכונהשימושהונחההבחינהלצורך

ופונקציותהאחסוןושטחבקיבולתמובדלותאשר,למכונותוריאציותמספרקיימותכילצייןיש
.בארץמשווקותאשר,נוספות

אך,אחתמכונהתספיק(הגדוליםאפילו)הסניפיםלרובכינאמר–בארץמשווקיםעםמשיחות
.המכליםלהחזרתבתורההמתנהזמןהפחתתלצורךמכונותמספרידרשוכיהונח

מייצגתמכונהמאפייני:

מזכוכיותמשקהמכלישלגריסהללא.ופלסטיקממתכתמשקהמכלישלודחיסהמיון;

זכוכיתמכלי300-ומתכת1600,פלסטיקמכלי800עדשלקיבולת;

ביוםהחלפותמספריתבצעוכיההנחהאך,החלפהללאלמכונההינההקיבולת;

ברקודבסיסעלהמכליםאתממיינתהמכונה;

ר"מ1בערךהינוהמכונהשטח;

(בחישובבחשבוןנלקחולא)שטחהעלפרסום–מהמכונהאפשריותהכנסות.

בשעהמיכלים2700או,לדקהמכלים45עדלקלוטיכולההמכונה.

שנה15המכונהחייאורךכיהונח.



מכונות אוטומטיות
מכונותהטמעתשלהכדאיותנבחנה,הנוכחיבניתוח,

.הקמעונאילשוקהמכונותשלהכניסהשיעורוממילא

היומיהמכליםמספרלפי,השנתילחיסכוןבהתאםזאת.
בעלויות50%שלחיסכוןשלשמרניתהנחהנעשתה

הצפויותהעלויותמולאל-(למיכל'אג6)הנוכחיותהקליטה
.(תפעול+התקנה+רכישה)מכונההטמעתשל

פיקדוןחובתתחתהנוכחיותהמכליםכמויותבסיסעלגם
לרכישתכלכליתכדאיותקיימת–המשרדשלתמיכהוללא

.הקמעונאיםמצדמכונה

שנים2-3הינןהצפויותההחזרשנות.

זהבמצבמכונותדרךלהיאסףצפוייםמהבקבוקים57%כ.

פיקדוןחובתתחתלהיאסףהצפוייםהמכליםכמותבחישוב
.98%-לעולהזהמספר–הגדוליםהמשקהלמכלי

מכונות2500-3000הינוהצפויהכוללהמכונותמספר.

הפעילותמשעות5%-20%ביןהינההצפוייההזמןתפוסת
באוכלוסייההאיסוףתחנותהתפלגותאתלבחוןישהחישובאתלטייבמנתעל

56.6%

98.4%

חיסכון למיכל' אג6

מסך מכלי המשקה הנאספים י מכונות "הנאספים עשיעור המכלים 

ללא תמיכה חובת פיקדון קטנים בלבד

ללא תמיכה חובת פיקדון קטנים וגדולים

והגדלת מספר המכלים המושבים דרך  , הרחבת חובת הפיקדון
,  מגדילה משמעותית את כדאיות רכישת המכונות, הקמעונאים

אף ללא תמיכה



מכונות אוטומטיות

הרכישהעלויותבמימוןהממשלתיתהתמיכהכאמור
אינהוהיאהמעבראתלהאיץרקיכולה,המכונותשל

.לוהכרחית

המשקהלמכליהפיקדוןחובתהרחבתכילזכוריש
המכליםהיקףאתמשמעותיתלהרחיבצפויההגדולים

המכונהרכישתאתוהופכת,לקמעונאיםהמוחזרים
.יותראףלכדאית

היאהציפייה,הרכישהבעלותתמיכה50%שלבמצב
כמעטתהיההאוטומטיותהמכונותשלההטמעהכי

.(מכליםמספריבמונחי)מוחלטת

באוכלוסייההאיסוףתחנותהתפלגותאתלבחוןישהחישובאתלטייבמנתעל

י המשרד לא תשנה את שיעור  "תמיכה ברכישת המכונות ע
אך תוריד  , המכלים המושבים דרך מכונות בהרחבת חובת הפיקדון

את העלויות עבור הקמעונאי

96.9% 98.4%

חיסכון למיכל' אג6

י מכונות מסך מכלי המשקה הנאספים "שיעור המכלים הנאספים ע

חובת פיקדון קטנים בלבד-50%תמיכה 

חובת פיקדון קטנים וגדולים-50%תמיכה 



מכלים גדולים–עלות לפי אלטרנטיבת טיפול 

ללא הערכה כמותית לחינוך ; ללא ערך לפגיעה בנראות; הערכת חסר של התועלת הסביבתית לציבור בעבור הקטנת ההשלכה בשטחים הפתוחים
הציבור

צו דחייה –חובת פיקדון 
(שיעורי איסוף-ללא תמיכה )

צו דחייה –חובת פיקדון 
כולל עלויות , שיעורי איסוף-50%תמיכה )

(ממשלה

 ₪96,322,792

 ₪100,553,446

 ₪103,091,838

 ₪95,312,272

 ₪97,957,063

 ₪99,543,938

 ₪90,000,000

 ₪92,000,000

 ₪94,000,000

 ₪96,000,000

 ₪98,000,000

 ₪100,000,000

 ₪102,000,000

 ₪104,000,000

55% 65% 71% 55% 65% 71%



שימור המצב הקיים
(שיעורי איסוף)

ללא הערכה כמותית לחינוך ; ללא ערך לפגיעה בנראות; הערכת חסר של התועלת הסביבתית לציבור בעבור הקטנת ההשלכה בשטחים הפתוחים
הציבור

מבנה עלויות נוכחי  –הרחבת חובת פיקדון 
(שיעורי איסוף)

צו דחייה –חובת פיקדון 
(שיעורי איסוף-ללא תמיכה )

מכלים גדולים–עלות לפי אלטרנטיבת טיפול 

צו דחייה –חובת פיקדון 
כולל עלויות , שיעורי איסוף-50%תמיכה )

(ממשלה

 ₪106,365,707  ₪107,531,374
 ₪110,284,708

 ₪106,382,574

 ₪112,442,279
 ₪116,078,102

 ₪96,322,792
 ₪100,553,446

 ₪103,091,838

 ₪95,312,272
 ₪97,957,063  ₪99,543,938

 ₪0

 ₪20,000,000

 ₪40,000,000

 ₪60,000,000

 ₪80,000,000

 ₪100,000,000

 ₪120,000,000

 ₪140,000,000

51% 54% 57% 55% 65% 71% 55% 65% 71% 55% 65% 71%



חלוקת הנטל
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המצב הקיים:חלוקת נטל המדיניות לפי גורם

מתחלקזועלותשלהנטלסך.לטון428₪בסךטיפולדמיה"אללתאגידמעביריםהמשקאותיצרני,הקייםבמצב
.(והמסעדותהעסקבתי–אחריםמשווקיםעלזניחובשיעור)הצרכניםוהקמעונאים,היצרניםבין

אוהירוקיםלפחיםונזרקים–למחזורנאספיםשאינםבמיכליםהטיפולבנטלנושאותהמקומיותהרשויות
.ציבורייםבשטחים

למחזוריותשנזרקיםבמיכליםהטיפולעלויותאתבעיקרכוללותה"אלתאגידהוצאות.

האריזותבמחזורהעוסקיםהגורמיםידיעללטיפולונדרש,הכתומיםלפחיםנזרקמהבקבוקיםחלק.



חלוקת הנטל
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המצב הקיים:חלוקת נטל המדיניות לפי גורם

עלויות גבוהות מוטלות  -במצב הנוכחי 
על הרשויות המקומיות הנדרשות  

לטפל במכלים הלא הנאספים

עלויות גבוהות מוטלות על יצרני  
אשר בחלקו  , ה"אלהמשקאות ותאגיד 

מועבר לצרכני המשקאות

ר"ותמי

 ₪ -3,370,145  ₪ -3,931,836 

 ₪ -13,771,980 

 ₪ -28,155,118 

-2908402

רשויות מקומיותקמעונאיםצרכנים
& יצרני ויבואני משקאות 

ה"תאגיד אל

עלויות בקבוקים בפח כתום



חלוקת הנטל
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טייס אוטומטי בתחולה מיידית:חלוקת נטל המדיניות לפי גורם

הפיקדוןערךמלואאתולקבלבאיסוףלהשתתףצפוייםרובםאשר,לצרכניםתועלתלהביאצפויהפיקדוןחוקהחלת–
.בלבדחלקיבאופןהעלותאתולספוג

הצרכניםבידימוחזרושלאהמיכליםמרביתאתלאסוףצפוייםאשר,הקטניםלאספניםגםצפויהמשמעותיתתועלת.

עסקבתי,מקצועייםאספנים,ספרבתי–באיסוףהנוספיםלשותפיםצפויה,יחסיבאופןקטנהאך,נוספתתועלת,
.שינועוגורמיאיסוףתחנות

נאספיםשאינםהמיכליםמספרהקטנתעםלהצטמצםצפויהמקומיותהרשויותעלהמוטלהנטל.

הקליטהעלויותעקבבעיקר,לגדולצפויותהקמעונאיםהוצאות.

לצרכניםחלקיבאופןיתגלגלואלוהוצאותכייתכן.



חלוקת הנטל
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טייס אוטומטי בתחולה מיידית:חלוקת נטל המדיניות לפי גורם

:  לאחר החלת חובת פיקדון
.  חלוקה מאוזנת של הנטל

צמצום עלויות לרשויות  
וקבלת תמריצים  , המקומיות

.לגורמים ממחזרים

ר"ותמי

רווחי אספנים קטנים

 ₪ 52,948,635 

 ₪ -11,525,963 

 ₪ -37,185,314 

 ₪ -82,192,875 

 ₪ 29,182,355 

רשויות מקומיותצרכנים
& יצרני ויבואני משקאות 

קמעונאיםה"תאגיד אל



חלוקת הנטל
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מיידיתתחולה –שינוי ביחס למצב קיים 

.  יתכן כי חלק מהגידול בהוצאות הקמעונאים יתגלגל לצרכנים

הטיפולעלויותלביטולתביאהפיקדוןחוקהחלת
,(ר"תמי)הכתומיםלפחיםהמושלכיםבמיכלים

במיכליםהטיפולבעלויותמקביללגידולתביאאך
.ה"אלידיעלאלו

ר"ותמי

רווחי אספנים קטנים

 ₪ 56,318,780 

 ₪ 16,412,372 
 ₪ 4,380,455 

 ₪ -11,394,014 

 ₪ -78,310,087 

 ₪ 29,182,355 

רשויות מקומיותגורמי איסוף נוספיםצרכנים
& יצרני ויבואני משקאות 

קמעונאיםה"תאגיד אל



חלוקת הנטל
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השוואה בין החלופות: חלוקת נטל המדיניות לפי גורם

חיובישינוי

החלת,הקייםהמצבלשימורבהשוואה:צרכנים
56-כשלתועלתלהביאצפויההפיקדוןחוק

.בשנהח"מלש

לתועלתצפויההקטניםהאספניםקבוצת:אספנים
האיסוףגורמיושאר,ח"מלש30כמעטשלכוללת

.בשנהח"מלש16-כשללתועלת-

של(חסכון)תועלתלקבלצפויות:מקומיותרשויות
.בשנהח"מלש4.5-מלמעלה

~מאוזן

ויבואנייצרני:תאגידים
עםיחד,המשקאות

גידוליספגוה"אלתאגיד
בעלויותח"מלש11-כשל

תיחסך,במקבילאך–
מצמצוםדומהעלות

.הכתוםבפחהפסולת

שלילישינוי

בחלופה:קמעונאים
(מכונותללא)הנוכחית

78-כשלגידוליספגו
עלויות)בעלויותח"מלש

נטלוספיגתטיפול
.(הפיקדון



חלוקת הנטל
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מטויבותשיטות איסוף וטיפול –שינוי ביחס למצב קיים 

 ₪ 56,318,780 

 ₪ 16,412,372 
 ₪ 4,380,455 

 ₪ -29,269,014 
 ₪ -14,751,626 

 ₪ 29,182,355 

רשויות מקומיותגורמי איסוף נוספיםצרכנים
& יצרני ויבואני משקאות 

קמעונאיםה"תאגיד אל

.  יתכן כי חלק מהגידול בהוצאות הקמעונאים יתגלגל לצרכנים
ידי  -מכמות המכונות הנדרשת על50%תחת הנחה של רכישת 

הגוף המוכר

הטיפולעלויותלביטולתביאהפיקדוןחוקהחלת
,(ר"תמי)הכתומיםלפחיםהמושלכיםבמיכלים

במיכליםהטיפולבעלויותמקביללגידולתביאאך
.ה"אלידיעלאלו

ר"ותמי

הפחתה מסיבית בעלויות הקמעונאים
כתוצאה מהפחתת עלויות טיפול  

(חיסכון בטיפול במכלים קטנים גם כן)

העלויות בעבור הקמעונאים נובעות  
. מצידם( 35%)מספיגת חלק מהפיקדון 

על הגוף  ( SLAs)קביעת מדדי שירות 
המוכר יביאו לכדאיות עבורו לרכישות 

.מכונות אוטומטיות

מהמכונות  50%ההנחה היא כי לפחות 
,  ידי הגוף המוכר-האוטומטיות ירכשו על

ללא תמיכה  )המקעונאיםידי -והשאר על
(משרד



חלוקת הנטל
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מטויבתהשפעת חלופה : חלוקת נטל המדיניות לפי גורם

חיובישינוי

החלת,הקייםהמצבלשימורבהשוואה:צרכנים
56-כשלתועלתלהביאצפויההפיקדוןחוק

.בשנהח"מלש

לתועלתצפויההקטניםהאספניםקבוצת:אספנים
האיסוףגורמיושאר,ח"מלש30כמעטשלכוללת

.בשנהח"מלש16-כשללתועלת-

של(חסכון)תועלתלקבלצפויות:מקומיותרשויות
.בשנהח"מלש4.5-מלמעלה

~מאוזן

ויבואנייצרני:תאגידים
עםיחד,המשקאות

גידוליספגוה"אלתאגיד
בעלויותח"מלש29-כשל

תיחסך,במקבילאך–
מצמצוםדומהעלות

.הכתוםבפחהפסולת

שלילישינוי

בחלופה:קמעונאים
(מכונותללא)הנוכחית

14-כשלגידוליספגו
עלויות)בעלויותח"מלש

נטלוספיגתטיפול
.(הפיקדון

כתוצאה  הפחתה מסיבית בעלויות הקמעונאים
(.  קטניםמיכליםגם )מהפחתת עלויות טיפול 

העלויות בעבור הקמעונאים נובעות מספיגת חלק  
.מצידם( 35%)מהפיקדון 

עלייה בעלויות היצרנים–מאידך 



(איכותני)בחינה על בסיס פרמטרים נוספים 

26

עמידה במטרות החקיקה

השתתפות הציבור

גמישות לשינויים

שוויון הזדמנויות ותחרותיות

ישימות ולוח זמנים



נקודות עיקריות מהניתוח הכלכלי
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חיוביתהינה(דחייהצוללא)מיידיתבתחולההפיקדוןחוקמהחלתכתוצאהנטוהמשקיתהכלכליתהתועלת.

להיערךהשחקניםלכללתאפשראשר,היערכותתקופתלאחרפיקדוןחובתהחלתבתרחישגדלהתועלותערך
.המושביםהמכליםבהיקףלשינויעצמםולהתאים

להפחיתהצפויות,אוטומטיותאיסוףבמכונותההצטיידותאופצייתממתןנובעהמשקיותבתועלותהשינויעיקר
.המשקיותהעלויותכללאתניכרתבצורהלהפחיתובזאת,קמעונאיםבעבורהקליטהעלויותאת

והצרכניםהמקומיותהרשויותבעלויותלהפחתהלהביאצפויהפיקדוןחובתהחלת–הנטלחלוקתמבחינת,
.(לצרכניםמגולגלהפיקדוןמערךחלקרקכיההנחהתחת)

חיוביתלהיותצפויההפיקדוןמהחלתהצרכניםעבור(החשבונאית)התועלת,זוהנחהתחת.

והקמעונאיםהיצרניםבעלויותלגידוללהביאצפויהפיקדוןחובתהחלת.



עקרונות מרכזיים4החלת חוק הפיקדון מבוססת על 
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כלכליתעלות
כלכלילערךמפסולתהבקבוקמיכלהפיכת:עקרון

לרדתצפויותוהטיפולאיסוףעלויות.לפחות71%-ל54%-מהאיסוףאחוזשלעלייה:תוצאה

הציבורשיתוף
בקבוקיםלקליטתמכונות3,000-כשלרכישה:עקרון.

ציבורהשתתפות80%-ל20%-מעלייה.לצרכןבנוחותניכרשיפור:תוצאה

הנטלחלוקת
(1/3)והצרכן(2/3)קמעונאי/היצרןביןמתחלקתהפיקדוןעלות:עקרון

גדוליםבקבוקיםעלהפיקדוןמהחלתבשנה₪מיליון60-כירוויחהצרכן:תוצאה

סביבתייםהיבטים

וימוחזרויאספוהמשקהמכלי:עקרון

צמצום,הטמנהשטחיצמצום,מחזוריות20,000סילוק,בשנהמכליםמיליון20מעל–הציבורשטחיניקיון:תוצאה
העירוניהטיפולבמערךושינועמאיסוףבזיהוםחסכון,מהמחזורסביבתיתתועלת,מזהמתפסולתהטמנת



נקודות עיקריות מהניתוח הכלכלי
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חשובהאלא,משקיכלכליערךבעלתרקאינההאוטומטיבטייסהזמניםלוחותדחייתתוךפיקדוןחובתהחלתעלההמלצה
אתלאפשרמנתעלהדרושיםהפתרונותאתמיטביתבצורהלאפייןלמשרדיאפשרההכנהזמן–הנטלחלוקתבהיבט

.הנטלחלוקתבהיבטוהןהכלכליבהיבטהןואופטימליתיעילהבצורההמעבר

המחזורבתהליךהשתתפותובשיעורהגידוללהיקףקריטיתמשמעותהציבורעבורהקצהפתרונותלשיפור.

(הנוכחיהמודלבמסגרתפורטלא)הקטניםהמשקהמכליבהחזרתהשתתפותואתאףלהגדילצפויההצרכןעבורהקצהפתרונותשיפור.

נוספיםפקטוריםבחשבוןלקחתישההחלטהבקבלת–הכלכלילניתוחפרט:

התחולהדחייתתוךהפיקדוןחובתהחלתעלבהמלצהמרכזיגורםהינוהזמניםולוחישימות;

הציבורהשתתפותאתלהעלותובכך,המשרדידי-עלאופטימליתפעולהדרךולבחור,לציבוריותרטוביםקצהפתרונותלייצרתאפשרדחייהתקופת;

החלופהבבחירתהכרחיכקריטריוןלבחוןיש:בלבדחלקיהינוהמשקיהכלכליהניתוחולכן,התועלותכימותמבחינתמוגבלהינוהכלכליהניתוח
.החקיקהבמטרותהעמידהאתהמיטבית



30

תודה


