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בחוק להסדרת הטיפול הגדולים בחינת הצעה להכללת האיסוף והמיחזור של מכלי המשקה 
 ללא פיקדון  1122 –התשע"א באריזות, 

 פנייה לקבלת דעות הציבור

 

כללי .0

יצרנים משקהגדולים)בנפח מכלי 0.1ויבואניםשל לפי1עד הן ומיחזור נדרשיםכיוםבחובותאיסוף ליטר(

התשנ"ט משקה, עלמכלי הוראותהחוקלהסדרת0999-הוראותחוקהפיקדון לפי והן "חוקהפיקדון"( )להלן

)להלן"חוקהאריזות"(.6000–הטיפולבאריזות,התשע"א



לכךאי "המשרדהסביבהלהגנתהמשרד, )להלן המשקהמכלישלוהמיחזורהאיסוףלהכללתאפשרותבוחן"(

בשיטתאחריותיצרןמורחבתללאפיקדון.האריזותבחוקהגדולים

0.1עד0.0)בנפחהמשקההקטניםמכליהמשקההגדוליםבלבדולאלגבימכלינשקלתלגביכיהאפשרותמודגש

שארבתוקף.יליטר(אשרמנגנוןהפיקדוןלגביהםי

משום.והיבואניםהיצרניםועלהמחיהיוקרעל,הרחבהציבורעל,הסביבהעלוהשלכותרבהחשיבותזהלהליך

.סופית קידוםהחלטהטרם ענייןובעלימהציבורומידעדעותלקבלמעונייןהמשרד,כך



במסמכי"וורד"בלבד, rfi@sviva.gov.ilהמשרדמבקשלקבלדעותמהציבורבנושאזהבדוא"לבלבדלכתובת

,לאיתקבלופניותלאחרהמועד.61/1/02תשע"ו,ט"זבאייר,שלישיעדיום

ואיןבההתחייבותכלשהישלבלבדהאמורבפנייהזוהנובקשהלקבלתמידעלמעןהסרספקמובהרבזהכיכל

 הפונים. .פנייהזובעקבותלהשתמשבמידעאשריתקבלהזכותעלהמשרדשומרהמשרדכלפי המשרדיהיה

לעשותשימושבמידעשיימסרבמענהלפנייהול זכויותיוצרים.פונהרשאי טענותבגין לאיהיו  שומרהמשרד

לזמןנציגיםמביןזובבקשהלהשלמתמידעוהבהרות,פנייהאתהזכותלפנות,ככלשיידרש,למישענהעלולעצמ

.במשרדמקצועיתועדה בפניהצגתמצגותוהדגמותל פניותשולחי

  



 

  



 רקע .1

ולמיחזורלאיסוףמשקאותיצרנישלחובתםאתקובע2111 – ט"התשנ, משקה מכלי על הפיקדון חוק .א

.ישירבאופןויבואניםיצרניםעלמוטלתהפיקדוןבחוקהחובה.הריקיםהמשקהמכלי

(:קטניםמשקהמכלי)בפיקדוןהמשקהמכלילענייןהפיקדוןבחוקההסדריםעיקרי

 מכלמשקהשקיבולתו הינו ועד0.0מכלמשקההחייבבפיקדון 0.1ליטר למעטחלבליטר)לאכולל(,

העשוייםבעיקרםמניירוקרטון.ומוצריוומכלימשקה

ריקמכלמשקהובכךהופךכלמכלהפיקדוןהואבאמצעותפיקדוןהמוטלעלכלחוקבהאיסוףמנגנון

הריקלצורךקבלתדמיהפיקדוןחזרה.מכללבעלערךכספיבמטרהליצורתמריץלצרכןלהחזיראתה

לניקיו להביא נועדה לפסולת כספי ערך יצירת של זו תפיסה הפתוחים. השטחים חוקן זה, בהיבט

 הפיקדוןהשיגאתמטרתו.

אשררכשואתלצרכניםהפיקדוןכספיהחזרכגוןמיטביבאופןאינןמושגותאחרותעםזאת,מטרותיחד

.תהמכירהומחזיריםאותוישירותלנקודאינםהמשקהו

:לענייןמכליהמשקההגדוליםחוקהפיקדוןההסדריםבעיקרי

המטילחובה,(נקבעומספרסעיפיםהקובעיםהסדרעתידי9.6.6000לחוקהפיקדון)מיום1ןמס'בתיקו

 מורחבת, יצרן אחריות של במודל משקהגדולים, מכלי יצרניםויבואניםשל ועל מכליללאסוף מחזר

הסדר:.עיקריה0.0.6002-כנסלתוקףבנליטר(,ש1ליטרועד0.1שקיבולתםמשקהגדולים)

יאספו .0 ויבואן בכליצרן ,שנה, משקהגדוליםריקיםבשיעורשל המשקהלפחותמסך11%מכלי מכלי

;ממכליהמשקהשאספו90%לפחותווימחזרבאותהשנה,הגדוליםששיווקו

מכללמכליהמשקההגדולים11%בסךהשנתיאיסוףהקרהשלאיעמידהביעדמב,0.0.6002החלמיום .6

שתפורסםברשומותבתוךחודשממועד,יודיעעלכךהשרבהודעה,עלידיכללהיצרניםששווקובשנה

באותהשנהוהוראותחוקהפיקדון האחרון משקהגדוליםהדיווחהרבעוני גםעלמכלי יום20יחולו

 ;ובכללזהגםהטלתפיקדוןממועדההודעה

חוקרשאיהשרלדחותאתמועדהתחולהשללפחות,14%מצרפישלשנתיליעדאיסוףיגיעובמקרהבו .3

 וכןלקבועתנאיםלתחולתהוראותהחוק.הפיקדוןעלמכלימשקהגדולים

 

שלויבואניםיצרניםעלמורחבתיצרןאחריותקובע1122 – א"התשע, באריזות הטיפול להסדרת החוק .ב

הפרדההמימוןחובתהכוללתמורחבתיצרןאחריותליישוםמתקדםמנגנוןנקבעבחוק.ארוזיםמוצרים

עמידהוכן(נוספיםוגופיםמקומיותרשויות)אחראיםלפינויפסולתבתחומיאריזותפסולתשלאיסוףהו

.כוללמיחזוריעדוחומרלכלמיחזורביעדי מוכרגוףידיעלנעשההאריזותחוקיישום בהתאם,

.ומשקלםמשווקיםהםאותןהאריזותחומרילבהתאםויבואניםיצרניםידיעלהממומן,החוקלהוראות

נקבעהויבואניםיצרניםעללחובותבמקביל.ולמיחזורולאיסופומהעלותנגזרתחומרבכלהטיפולעלות



 

  

הפרדההסדרילקביעתפסולתלפינויאחראיםעלחובה וכןמופרדתאריזותפסולתשלופינויאיסוף,

אלוהסדריםמימוןלצורךמוכרגוףעםותלהתקשר בכך. פסולתשלבמקורלהפרדההחוקמביא,

מכליכיקובעהחוק.זובפסולתבטיפולתושבכלשלפעילחלקובנטילתבישראלביתמשקבכלאריזות

השניםעםשיוצבוההפרדהשתשתיותכךתושבלכלזמיניםיהיוהמופרדתהפסולתלאיסוףהאצירה

אגורותועדמאגורהפחותביןנעההאריזותחוקיישוםעלות.ישראלאזרחילכלונגיששוויונימענהיתנו

חוקיישוםמהצרכניםשלהמחיהיוקרועלהמוצריםעלויותעלהשפעהשאיןכךלמוצרבודדות

 .האריזות

 

 האריזותחוק מול חוק הפיקדון  .3

והטיפולבהםהאריזותמחוקהוחרגו(ליטר0.1מ)פחותהקטניםהמשקהמכלי-קטנים משקה מכלי .א

בהםמכירהאואיסוףלנקודותרקלהיותיכולההציבורידיעלהחזרתםהנומכוחחוקהפיקדוןבלבד.

.הריקהמכלהחזרתתמורתהפיקדוןדמימוחזרים

-מכלי משקה גדולים .ב הגדוליםעל המשקה האריזותמכלי חוק חל אריזה, הינו גדול משקה ,מכל

עליצרניהמשקאותחלהחובהלהתקשרעםגוףמוכרולממןאתעלויותהטיפולבאריזותלכךובהתאם

 החובהלעמודביעדמיחזורבשיעורביןאלו. פלסטיקאריזותפסולתמסךמשקלאחוזים66.1היתר,

 .הגדוליםהמשקהמכלילגביהאריזותבחוקסייגנקבעלא.שנהבאותהשנמכרו,לסוגיו

במקביל האריזות בחוק שנקבעו חליםלהסדרים שבחוקההסדריםגםהגדוליםהמשקהמכליעל

ביעדילעמודמנתעליצרניהמשקאותלאיסוףומיחזורמכליהמשקההגדוליםפועליםלפיהםהפיקדון

עלהטלתלמניעתוהאיסוף אלומכליםפיקדון הגדוליםמהמכלים11%בשיעוראיסוףהחובתכלומר,

 .6002משנתהחל,מהמכליםהנאספים90%ומיחזורהנמכרים

חוקהאריזותמכוחחובותוהבאופןפרטניתבאופןישירעלכליצרןויבואןובחוקהפיקדוןמוטלהחובות

.לצורךקיוםחובותיהםשליצרניםויבואניםעלפיהחוקהפועלמוכרתעלגוףומוטל



תשתיותבבפועל הגדוליםהמשקהלמכליהאיסוף שנפרשו יישוםחוקהפיקדון,במסגרת)מיחזוריות(,

האריזותחוקחקיקתטרם נאספת, פסולת משקהשאינה,פלסטיקאריזותכיוםגם מכלי . הצלחת

 במחזוריות, ההתנדבותי האיסוףלנוחותגדולמשקלמייחסהצרכניםשציבורכךעלצביעהמהאיסוף

בנוסף,מהנתוניםשברשותינועולה.הפיקדוןתמריץללאגם,לוניתניםכשאלופעולהומשתף,וזמינותו

 גדול משקה מכל מיחזור כי פי הפיקדון חוק במסגרת לצרכן חוק30יעלה במסגרת המיחזור לעומת

.האריזות

 

 כאמור, היעדיםהקבועיםבחוקהפיקדון לאיושגו להגנת0.0.6002מיוםלתקופהשבמקרהבו והשר ,

 כאמור, היעדים הושגו שלא כך על ברשומות הודעה לפרסם יחליט המשקההסביבה מכלי על יחולו

משקהגדולמכליוטלפיקדוןעלכלבמצבזה,יוםממועדההודעה.20הגדוליםהוראותחוקהפיקדון

עלציבורהצרכנים.₪מיליון603שלככוללתעלותב

 



 

  

 והתאמהביןההסדריםהשונים.תיקוןהדורשנוצרמצבכך



 מוצעת התיקון הת אפשרו .4

 מכלי המשקה הגדוליםלגבי בחוק הפיקדון  ותביטול ההורא

כךשיחולולגביהםרקהמשקההגדוליםבחוקהפיקדוןביטולההוראותלגבימכליתיקוןחוקהפיקדוןו .0

 ;ההסדריםהקיימיםבחוקהאריזות,המיישםמנגנוןמעודכןיותר

 .6 יעד מיההעלאת חזור הכולל לפסולת ו/או האריזות בחוק פלסטיק נפרדאריזות מיחזור יעד הצבת

 PETפלסטיקמסוגפסולתאריזותל
 .פלסטיקאריזותהשארפסולתנפרדלמיחזורויעד1

 

 

 לוט

צנוברואגףאריזות .0 וחוקהאריזות:בחינתמנגנוןמיטבילמיחזורמכליהמשקההגדולים", "חוקהפיקדון

 ;6001המשרדלהגנתהסביבה",יולי

הקטנים .6 המשקה מכלי למיחזור מיטבי מנגנון בחינת וחוקהאריזות: הפיקדון אריזותחוק ואגף צנובר ,"

;6001המשרדלהגנתהסביבה",יולי

.6001 מאי",צנוברואגףאריזות,האריזות לחוק הפיקדון מחוקמצגת" .3



                                                           
1 PET   erephthalateToly(ethylene) P  המשקהמרביתמכלימנועשוייםמפולימר. 


