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 אריזות אגף

 ד"תשע חשון ה"כ 

 2013 אוקטובר 29 

 נוהל פטור למשקל אריזות מזערי

 (1100-א"התשע, באריזות הטיפול להסדרתלחוק  01)סעיף 

 כללי .1

(, קובע הסדרים "האריזותחוק "או  "החוק" -להלן) 1100 –התשע"א החוק להסדרת הטיפול באריזות, .1.1

לצמצם את כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד את מיחזורה ואת השימוש חוזר  שנועדו

 באריזות.

בהתאם לפרק ג' לחוק האריזות, חלות החובות הבאות על יצרן ויבואן של מוצרים ארוזים או של אריזות  .1.1

 שירות:

 .לחוק( 5)סעיף  שרשייקבע הלתקנות  חובת סימון אריזות בהתאם  .1.1.1

 לחוק(. 6פסולת אריזות )סעיף מוכר של חובת מיחזור  .1.1.1

 לחוק(. 8-ו 7מוחזרה )סעיפים  נאספה ונמכרה, חובת דיווח ורישום לעניין פסולת האריזות ש .1.1.1

 לחוק(. 9)סעיף ומימון עלויותיו חובת התקשרות של יצרן ויבואן עם גוף מוכר  .1.1.1

שמשקל האריזות של המוצרים  ,יבואןעל החובות לעיל לא יחולו על יצרן או לחוק,  10 סעיףלפי  .1.1

 "(.פטורהתנאי )להלן "ק"ג )אלף(  0,111הארוזים או של אריזות השירות שמכר בשנה אינו עולה על 

פטור למסור למנהל הודעה כי מתקיים בו התנאי האמור בהתאם העל יצרן או יבואן העומד בתנאי  .1.1

 להוראות נוהל זה.

 מנהלל להודיע רשאיפטור ה בתנאי העומד יבואן או יצרן, לחוק 10בסעיף  על פי החוק, על אף האמור .1.1

 עליו. יחולולעיל על פי פרק ג' לחוק כי הוא מבקש שהחובות 

לחוק, השר להגנת הסביבה רשאי לקבוע היטל שיוטל על יצרן או  11, כי בהתאם להוראות סעיף ןיצוי .1.1

 ור.פטהעל יבואן העומד בתנאי 

 מטרות הנוהל .1

 של יצרן או יבואן למנהל על עמידה בתנאי הפטור. לקבוע מתכונת הודעה .1.1

 המבקש לעמוד בהוראות פרק ג' ,העומד בתנאי לפטור ,של יצרן או יבואן לקבוע מתכונת הודעה למנהל .1.1

 .לחוק

הממונה על תחום למנהל  וימסר, )יחדיו, "ההודעה"( הנלווים לה והמסמכים ההודעה למנהל טופס .1.1

לא תתקבל הודעה למנהל . arizot@sviva.gov.ilבמייל לכתובת  במשרד להגנת הסביבה האריזות

  באופן אחר.שתימסר או  תאחר במתכונת

 .השלאחרי הקלנדרית בשנהביוני  21-העד  תועברמסוימת קלנדרית עבור שנה ההודעה למנהל  .1.1

mailto:arizot@sviva.gov.il
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 משקל אריזות מזעריעל  הודעה .1

 :על ההודעה לכלול את המסמכים הבאים

, חברהכדין בחתימת החברה על ידי מורשה חתימה של ה , חתוםהפטור בתנאי עמידהטופס הודעה על  .1.1

  .זה לנוהל 'א נספחכנוסח ההודעה מצורף  .ידי עורך דין המוסמך בישראל-על מאושר

או של אריזות השירות ו/משקל האריזות של המוצרים הארוזים דיווח על פס ופרטי המודיע וטטופס  .1.1

 .נוהל זהעם  המפורסמת באתר האינטרנטעל פי מתכונת הדיווח  הרלוונטית, שמכר בשנה

  דווח של יצרן/יבואן המוכר אריזות במשקל מזערי

 הדיווח. רואה חשבון בדבר אמיתות נתוני המוצרים הארוזים או אריזות השירות המדווחים בטופס אישור .1.1

ההודעה בדבר כל שיראה לנכון, לשם בדיקת המנהל, או מי מטעמו, רשאי לדרוש פרטים או מסמכים נוספים, כ .1

 .משקל אריזות מזערי

חתומה בהתאם לת ההודעה המלאה, התוך שבועיים מיום קב אלקטרוני שלח בדוארת ההודעה יאישור קבל .1

  .לנוהל זה

 ויתעדכן מעת לעת. ,2013, ברבדצמ 1נוהל זה נכון ליום  .1

 

 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/beverage/ImportManifectureContainers/Documents/SmallPackagesReport1213.xlsx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/beverage/ImportManifectureContainers/Documents/SmallPackagesReport1213.xlsx
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 נספח א'

 משקל אריזות מזעריבדבר הודעה 

 1100-לחוק הסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 01לפי סעיף 

  :המודיעפרטי  .0

 בטופס פרטי המודיעיש למלא את פרטי המודיע 

 פרטי ההודעה

 שקל האריזות לשנת __________בעניין מהודעה 

 ההודעה

 אני הח"מ ____________ מספר זהות __________ מורשה חתימה מטעם ____________ מודיע בזאת

 )כהגדרתם בחוק( כי בשנת _____________ משקל האריזות של המוצרים הארוזים ו/או של אריזות השירות

 ק"ג. 1,000לא עלה על שמכר התאגיד 

 

 במידה והיצרן/יבואן מבקש כי הוראות פרק ג' לחוק האריזות יחולו לגביו:יש לסמן 

     התשע"א הסדרת הטיפול באריזות,ללחוק  5-9אף האמור לעיל, אני מבקש שהוראות פרק ג', סעיפים על-   

 מוכר.יחולו עלי, ואפעל לקיים חובותיי בהתאם להוראות החוק, ובכלל זה התקשרות עם גוף  2011

 

 מספר מזהה )ח.פ/ת.ז/ע.מ( ________________ _________________ יצרן/יבואןשם 

 תפקיד _______________ _________________החותם שם 

 ______תאריך        ___________

 

 :אישור חתימה על ידי עו"ד

הח"מ________________________ עו"ד_______________ מספר רישיון ___________ מאשר  אני

 את מחייבות על מסמך זה חתימותיהם וכי ,זה מסמך על בפני חתמו ______________________ ה"הבזאת כי 

 .דבר לכל התאגיד

_ ____________                       _____________ 

 דין -עורך                                    תאריך

 )חתימה וחותמת(                      


