
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 1441/19

כבוד השופטת ד' ברק-ארז לפני:
כבוד השופט מ' מזוז

כבוד השופט ע' גרוסקופף

אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה העותרת:

נ  ג  ד

1. השר להגנת הסביבה המשיבים:
2. הממונה על חוק הפיקדון על מכלי משקה 

    במשרד להגנת הסביבה
3. המשרד להגנת הסביבה

4. תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ
5. אסופתא תאגיד מיחזור  בע"מ

עתירה למתן צו על תנאי

(18.12.2019) כ' בכסלו התש"ף        תאריך הישיבה:

עו"ד אסף רוזנבלום   בשם העותרת:

עו"ד רותם סלמה, עו"ד אודי איתן בשם המשיבים 3-1:
 

עו"ד אמיר ונג, עו"ד בועז סיטי, 
עו"ד מעין ברונשטיין

בשם המשיבה 4:

עו"ד בילה כהנא-לוינזון בשם המשיבה 5:

החלטה

ניתן בזאת צו על תנאי המכוון כלפי המשיב 1 לבוא וליתן טעם:

מדוע לא יביא צו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, הדוחה את מועד תחולת 

חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 לפי סעיף 7ה(ה) לחוק זה, ואם לא יעשה 



כן מדוע לא יפרסם לאלתר הודעה בדבר אי הגעת איסוף מכלי המשקה הגדולים בשנת 

2016 לשיעור של 55% מסך מכלי המשקה הגדולים ששווקו באותה שנה.

תצהיר תשובה יוגש לא יאוחר מיום 16.6.2020.

ניתנה היום, כ' בכסלו התש"ף (18.12.2019).
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נ  ג  ד

1. השר להגנת הסביבה המשיבים:
2. הממונה על חוק הפיקדון על מכלי משקה 

במשרד להגנת הסב
3. המשרד להגנת הסביבה

4. תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ
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על-תנאי צו 

על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני בית-משפט זה, מצווה בית המשפט כי 

ייצא מלפניו צו על-תנאי המכוון אל המשיב 1 והמורה לו להתייצב וליתן טעם:

מדוע לא יביא צו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, הדוחה את מועד תחולת 

חוק הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט-1999 לפי סעיף 7ה(ה), ואם לא יעשה כן מדוע לא 

יפרסם לאלת הודעה בדבר אי הגשת איסוף מכלי המשקה הגדולים משנת 2016 לשיעור 

של 55% מסך מכלי המשקה הגדולים ששווקו באותה שנה.

תצהיר תשובה יוגש לא יאוחר מיום 16.6.2020.

ניתנה היום, כ' בכסלו התש"ף (18.12.2019).

עידית מלול

מזכירה ראשית

_________________________
   A06.docx_19014410   עכ

http://supreme.court.gov.il  ,מרכז מידע, טל' 077-2703333, 3852* ; אתר אינטרנט

3

http://supreme.court.gov.il/

