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ה"תשעבתמוז,י"א  
8102ביוני,82  


3102שנת  -דיווח שנתי על יישום חוק האריזות

 3100–לחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א  55סעיף לפי 

 עיקרי הדברים

)להלן"החוק"או"חוקהאריזות"(נכנסלתוקפובראשוןלמרץ3100-"אהתשע,להסדרת הטיפול באריזות החוק

.0פירוטעלעיקריהחוקבנספח .81001

החוק יישום הכרה,במסגרת 0.08.8100-ביום ניתנה לחברת בע"מ-ת.מ.י.ר בישראל יצרנים מחזור תאגיד

כגוףמוכרהאחראילקיוםחובותיצרניםויבואנים,תקופתההכרההיאלחמששנים.לפעול"צ(חל)

,אתהתקופהבהרשאיהמנהללהכיררק2סביבה,בצוהאריךהשרלהגנתה8102לדצמבר8-בבמסגרתהחוק,

.81023לינואר20בשנהאחת,עדלתאריךבחברהלתועלתהציבורכגוףמוכר,

להלןדגשיםואתגריםביישוםהחוק:



 לסוףשנת כ8102נכון המוכר עםהגוף עלמוצריםארוזים211-התקשרו דיווחו יצרניםויבואניםאשר

 בישראלואריזותשירותששווקו 211-במוערךישראלמשקלהאריזותב .אלףטון220במשקלכוללשל

ו עם הגוף מהיקף האריזות טרם התקשר 01% -יצרנים ויבואנים אשר משווקים כטוןהווהאומרכיאלף

אנושאיםבאחריותיצרןמורחבת,לעומתהיצרניםאשרהתקשרועםהגוףהמוכרלוהמוכר כנדרש בחוק

לצורךעמידהביעדיהמחזור.המשרדפועללאכוףאתהחוקעלונושאיםבכלהנטלהכספילמימוןפעילותו

 (.9'היצרניםוהיבואניםשטרםהתקשרו)ראהפירוטבעמ

 

 רשויות822רשויותמקומיותבחוזההתקשרותעםהגוףהמוכר,מתוך001התקשרו8102נכוןלסוףשנת

 לתאריךפרסוםדיווחזה(4-2מקומיות)ראהפירוטבעמ' נכון רשויותמקומיותקשורותעםהגוף090.

המשרדמקייםפעולותאכיפהרשויות מקומיות טרם התקשרו כנדרש בחוק 00-המוכרו כנגדרשויות.

 (.9מ'שטרםהתקשרו)ראהפרוטבע

 
 

 מתוךבלבד  30%-של כ מחזוראלףטון.כמותזומהווה812-כמותהאריזותשמוחזרההיאבהיקףשלכ 

יצויןכישיעורהמחזורבפועלגבוהיותרשכןישנםטון.211,111-בהמוערך בישראל האריזותמשקל  סך

בתיעסקאשרמבצעיםמחזוראריזותישירותמולמפעלטיפולואינםקשוריםעםהגוףהמוכרוכמוכן

קיימותרשויותשמבצעותמחזוראריזותואשרטרםהתקשרועםהגוףהמוכר.

                                                           
1
.8104-()יהודהוהשומרון(,התשע"ה801תקנוןהמועצותהמקומיות)תיקוןמס',לפי89.9.8104קהאריזותהוחלבתחומייהודהושומרוןבתאריךחו 

2
.221,עמ'2201,ק"ת8102-צולהסדרתהטיפולבאריזות)הארכתתקופתהכרה(,התשע"ד 

 

 3
..,והנחיותמנהלבענייןזהמפורסמיםבאתרהמשרדלהגנתהסביבהןסטטוסהטיפולבהוחברותלמטרותרווחמידעעלבקשותהכרהשל
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שנתי8100
לאמבוקר

שנתי8108
מבוקר

שנתי8102
מבוקר

דיווח
חציוני
מצרפי
8104

185 

607 

796 
870 

מספר יצרנים ויבואנים אשר  -נתוני התקשרות 
 התקשרו בהסכם התקשרות עם הגוף המוכר

 ואילו8108קטןבמחציתלעומת8102שהתקשרועםהגוףהמוכרבשנתהחדשיםמס'היצרניםוהיבואנים,

)ראה8108ביחסלשנת21%-פחתהבכ8102כמותהאריזותהמדווחתעלידייצרניםויבואניםאלהבשנת

 (.ההערכההיאשהיצרניםוהיבואניםשטרםהתקשרועםגוףמוכרהנםבעליהיקףאריזות2פרוטבעמ'

 לךותגדל.בהמשךתבפןזהקטןולכןדרגתהקושיביישוםהחוק

 

 תכנית פי על נעשית זה בשלב פעילותו בחוק. הקבועים הזכוכית מיחזור ביעדי עומד אינו המוכר הגוף

לאיסוףזכוכיתכפישנקבעהעלידיהמשרדלהגנתהסביבהוזאתעדלבחינתהנושאוקביעתאופןהפעולה

(.2בעמודלתיקוןיעדיהטיפולבזכוכיתאוקביעתדרכיפעולהאחרות)ראהפרוט

 

 אריזות ופסולת אריזות – נתונים

למנהל ת.מ.י.ר המוכר הגוף של המבוקרים הדיווחיםהשנתיים על היתר, בין בהתבסס, נתונים תמצית להלן

האריזותבמשרדלהגנתהסביבה.

 
 היקף התקשרויות ומשקל אריזות ששווקו מדווח: -יצרנים ויבואנים

  

   

 לסוף נכון 8102שנת 291, המוכר עםהגוף ויבואניםקשוריםבחוזההתקשרות יצרנים יצרנים042-כמתוכם

מסךכמות22%אלףטון821-וביחדכליצרן;טון0,111ויבואניםמדווחיםעלכמותאריזותמשווקתשלמעל

 המשווקת האריזות מהווים אילו יצרנים מס21%-כ. המוערךה"כ האריזות .טון211,111-בשוק

 330,954  
 299,941  

 172,195  

שנתי8100שנתימבוקר8108שנתימבוקר8102

האריזות ששווקו ודווחו על ידי  ( טון)משקל 
יצרנים הקשורים עם הגוף המוכר בכל שנה  

 בנפרד
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לעומתהשנההקודמת:8102עלידםבמהלךשנתהאריזותשדווחומשקלהיצרניםשהתקשרומספרלהלןפירוט

יצרניםשחתמועלהסכםהתקשרותעםמספר
הגוףהמוכרבשנה

המשווקתוהמדווחתהשנתיתהאריזותלמשקלתוספת
ע"יהיצרניםשהצטרפובאותהשנה)אלפיטון(

0824888108

200298102

 .מחציתבכקטנה8102בשנתשהתקשרוהיצרניםהחדשיםמספר (אמשמעויות

 .21%-בכקטנהחדשיםמצטרפיםאותםידיעלהמדווחתהאריזותכמות (ב

שמתקשרעםהגוףהמוכרהיאחדשיצרןכלבגיןהמדווחותלאריזותהשוליתתוספתהשמכךנגזר

 קטןשהיצרניםהיאוההערכהנמוכה משווקות אריזות היקף בעלי הם התקשרו לכןושטרם

הפעולותהנדרשותלשםהבאתםלעמודבחובותיהםבחוקמורכבותיותר.



 התפלגות חומרי האריזות ששווקו ודווחו:



 קרטון/  נייר
 070,450  

53% 

 זכוכית
 00,340  

5% 

 מתכת
 08,985  

0% 

 עץ
 4,040  

 אריזות מורכבות 0%
 274  

1% 

PET 
 41,728  

 

HDPE 
 18,045  

 LDPE 
 19,062  

 

PP 23,202 

PS 7,616 
 פלסטיק אחר

 9,599  

 פלסטיק
 009,353  

20% 

נתונים מבוקרים תאגיד  -3102התפלגות חומרי האריזות לשנת 
 ר.י.מ.ת

של האריזות משקל סך

שנמכרו הארוזים המוצרים

 בשנת ידי8102בישראל על

יצרניםויבואניםשהתקשרועם

 הוא: המוכר 221,924הגוף

 41% -כ מהווה זו כמות.טון

.המוערך, האריזות משוק
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/נייר
קרטון  

אריזות עץ מתכת זכוכית
מורכבו

 ת

כ"סה
 פלסטיק

8100נתוניםחלקיים  86,465 6,789 6,280 1,396 148 71,117

8108מבוקר  150,671 15,005 17,704 2,788 311 113,462

8102מבוקר  171,456 16,241 18,985 4,646 374 119,252

 (טון) 3100-3102התפלגות חומרי האריזות שדווחו  



מסך21%-מסךכמותהאריזותהמדווחת,ואריזותפלסטיקהיווכ28%-אריזותניירוקרטוןהיווכ8102בשנת

 אריזות PETהכמותהמדווחתכאשר פלסטיק הםבקבוקי כ0.2)שברובן מהוות מכמותאריזות22%-ליטר(

הפלסטיקהמדווחת.

 :)רשויות מקומיות( פינוי פסולתאחראים ל

1028לדצמברנכון עםהגוףהמוכר 001התקשרו 822רשויותמקומיותמתוך ישכרשויות. 4-ברשויותאילו

לתאריך.כתוםפחבאמצעותאריזותפסולתלהפרידהחלוביתמשקיאלף011-כמהםתושביםמיליון נכון

פסולתאריזות.במקורביתמפרידיםמשקיאלף221-פרסוםדוחזהכ

ההתקשרויותלפימחוזולפיקודלמ"ס:להלןטבלההמפרטתאתסך

 צפון תל אביב חיפה ירושלים דרום מרכז קוד למ"ס
רשויות 

שהתקשרו עם 
 תאגיד ת.מ.י.ר

רשויות שטרם 
 התקשרו

סה"כ רשויות 
 בקוד למ"ס

0 0 - - - - - 0 0 7 

3 3 3 - 0 - 01 05 22 48 

2 2 3 0 - - 4 01 07 37 

4 0 2 - 0 - 2 8 08 30 

5 4 7 3 - 3 04 39 32 53 

0 3 2 - 5 0 4 05 00 30 

7 2 3 - 2 - 2 00 03 32 

8 03 - - 2 4 2 33 9 20 

9 - 0 - - - 0 3 5 7 

01 0 0 - - 0 - 2 1 2 

 7 7 - - - - - - - * קוד חסר

 357 040 000 43 8 02 2 30 39 סה"כ

רשויותחדשותשטרםעודכןבגינםקודלמ"סאואזוריתעשייה.*



PET HDPE LDPE PP PS פלסטיק
 אחר

8100נתוניםחלקיים  29,252 6,668 9,247 13,719 5,533 6,698

8108מבוקר  40,526 15,802 18,720 20,829 8,581 9,004

8102מבוקר  41,728 18,045 19,062 23,202 7,616 9,599

סוג -התפלגות אריזות פלסטיק שדווחו לפי תת
 (טון) 3100-3102בשנים  
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.וקטן הולך המוכרעם הגוף  מקומיות רשויותשל  ההתקשרות קצביודגשכי

להלןהתפלגותרשויותמקומיותלפיסוגולפיהסדריההפרדהאשרבחרהכלרשותליישםבשטחה:





  

 

 

 

 ,עירייה
 25  ,21% 

מועצה מקומית  
 ,40 ,41%  

,  מועצה אזורית
25 ,21%  

התפלגות רשויות שהתקשרו עם הגוף המוכר לפי  
 3102שנת  -סוג הרשות 

 רשות סוג

 הסדר
 הפרדה
 לזרמים
 ייעודיים

 הסדר
 הפרדה

 כתום לפח

 הסדר
 הפרדה

 /יבשרטוב

 הסדר
 הפרדה

 לשלושה
 זרמים

 "כסה

 35 0 13 20 2 עירייה

מועצה
 מקומית

38 5 3 0 46 

מועצה
 אזורית

31 2 0 2 35 

 116 2 16 27 71 סה"כ

  822מתוך מקומיות עם42%רשויות התקשרו רשויות
.8102הגוףהמוכרעדסוףשנת

 10%הגוף עם התקשרו אשר המקומיות מהרשויות
 ייעודיים.המוכרבחרובהסדרהפרדהלזרמים

  היה ייעודיים לזרמים ההפרדה במועצותנהוגהסדר
עםאךהחוקתחילתטרםאזוריותובמועצותמקומיות

 לתוקף החוק כמותהגדלתידיעלעובהההסדרכניסת
פסולתלזרמיאצירהמכליהצבתידיועלהאצירהמיכלי
 .וזכוכיתמתכתדוגמתנוספים

 22%הגוףעםהתקשרותבחוזההקשורותעריםמה
 .המוכר,בחרובהסדרהפרדהלפסולתאריזות)פחכתום(

רשויות בהסדר  
הפרדה לזרמים  

,  70, ייעודיים
38% 

רשויות בהסדר  
הפרדה לפח  

01%, 37, כתום  

רשויות בהסדר  
הפרדה  

,  00, יבש/רטוב
0% 

רשויות  
בהסדר  
הפרדה  

לשלושה  
,  3, זרמים
0% 

רשויות שטרם  
,  040, התקשרו 
55% 

 3102התפלגות רשויות לפי הסדרי הפרדה לשנת 
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פסולת
,יבשה
,24,042
41% 

פסולת
,אריזות

8%,0,428  

,קרטון/נייר
,88,220

20% 

28,מתכת

48,עץ

,זכוכית
201

פלסטיק
,לסוגיו
,02,248
80% 

התפלגות לפי חומר של פסולת אריזות  
 מהמגזר ביתי  3102שנאספה בשנת 

 אלף טון 74סך של 

 איסוף ומיון:

מתוכםהםפסולתאריזותשנאספה20%-אלףטוןאריזותמהסדריההפרדההשונים821נאספו8102שנתב

-)להלןמבתיעסק ישירותעם'מגזרמסחרי'( פסולתמתוכםהם89%-ת.מ.י.רוכהגוףהמוכראשרהתקשרו

האריזותשנאספהמכלגרףהתפלגותפסולתמצורף.'מגזרביתי'(-המקומיות)להלןמהרשויותהנאספאריזותש

 לפיסוגחומר.מגזר

שנאספהמפחיםירוקיםב"הסדרהפרדהבמקורלשניזרמים"חולצובתחנות"יבשה"פסולתאלףטון24מתוך

טון(.פסולתאריזותשמקורהמפחיםכתומיםשמוינהבתחנתמעברלפסולת2,111-)כבלבדאריזות2%המעבר

יבשהלאהוכרהלצורךעמידהביעדיהמיחזור.



:השוואתייםפסולתאריזותלהלןנתוניאיסוף




,קרטון/נייר
,042,800

20% 

,מתכת
8%,2,221

,9,282,עץ
2%

22,זכוכית
1%,

פלסטיק
,לסוגיו
,80,090
08% 

התפלגות לפי חומר של פסולת אריזות  
 מהמגזר המסחרי  3102שנאספה בשנת 

 אלף טון 083סך של  



 

 
          המשרד להגנת הסביבה -אגף אריזות

 3102דוח שנתי  -חוק האריזות 
  

7    



 3102 לשנת המיחזור ביעדי עמידה

ביעדהמיחזורבהתאםלדוחהשנתיהמבוקרובכפוףלהסתייגויותכפישיפורטולהלן,הגוףהמוכרת.מ.י.רעמד

.4,עבורהיצרניםויבואניםשהתקשרועמו,וכןביעדיהמחזורלפיסוגחומר8102לשנתהכולל

ת.מ.י.ר.-להלןטבלתעמידהביעדיהחוקשלהגוףהמוכר

תונים:משקלמוערךשלפסולתאריזותבישראלואחוזהמיחזורשביצעתמירמתוךלטבלההוספושתיעמודותנ

.יודגשכימידעזהאינומשקףאתהחובותשלתמירשכןכאמורחובותיולענייןךכללמשקלהאריזותהמוער

יעדיםנגזרממשקלהאריזותשלהיצרניםוהיבואניםהקשוריםעמוכנדרשבחוק.

דיווח על סוג חומר
שקל מ

אריזות 
משווקות 

)טון(

משקל 
פסולת 

האריזות 
 ההוכרש

כמחזור מוכר 
(3) )טון(

אחוז המחזור 
-3102בשנת 

בהתאם
להגדרה

בחוק

יעדי המחזור 
בחוק לשנת 

3102

משקל מוערך 
של האריזות 

בישראל 
)טון( 

המחזור  %
ממשקל 

האריזות 
המוערך

21%(4) 97.6%012,480020,421נייר וקרטון

41% 43.8%2,20202,922(3)מתכת 

02%19.4%2,8824,141עץ

88.2%84.2%89,282009,828(2)פלסטיק

21%0.4%88101,840(5)זכוכית 

81%211,11121%12.1%812,218(0)221,924יעד כולל

,שאינןמשוייכותלסוגחומר.כוללאריזותמורכבות(0)

כארבעתאלפיםטוןפסולתאריזותלאהוכרהכמיחזורמוכרמהסיבותהבאות:(כמותשל8)

 אריזותאשרטופלהבאתריםלאמורשיםעלפיכלדין.פסולת

 לשיעור עד מוכר מיחזור לגביה שבוצע אריזות כפסולת שיוצאה אריזות פסולת במשקל להכיר רשאי המנהל

מתכת אריזות של ייצוא על דווח 2013 לשנת חומר.בדיווחמיעדיהמיחזורלפיסוגחומר,לכלסוג81%של

 מוכר. הוכרהכמחזור מכך,והכמותהעודפתלא הגדולה בכמות

מחזוראריזותפלסטיקכולל,ביןהיתר,אריזותמכלימשקהגדוליםהנאספיםברשויותמקומיות-פלסטיק(2)

במחזוריות.

אלףטוןהם021-עלידיהגוףהמוכר,כ8102אלףטוןפסולתאריזותשנאספהבשנת821מתוך-נייר/קרטון(4)

 מוחזרו ומתוכם וקרטון 012נייר מתוך מהווה שמוחזרה הכמות טון. אריזות020אלף נייר/קרטון טון אלף

זמחזורגבוהזהמושגיעדלפיסוגחומר.אחו92.1%שדווחועלידייצרניםויבואניםהקשוריםעםהגוףהמוכר

מאחרשגוףמוכרהמתקשרעםרשותמקומיתובתיעסקמחויבלאיסוףכללפסולתהאריזותשנמצאתבתחומם

                                                           
4
.ראופירוטבראשיתהמסמךלענייןאריזותזכוכית 
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הן נייר/קרטון ופנוי לאיסוף רחב מערך כי יצוין עוד עמו. הקשורים והיבואנים היצרנים לכמות קשר ללא

ריזותלתוקף.מרשויותוהןמבתיעסקהיהקייםעודטרםכניסתחוקהא

2) שלחוק-זכוכית( עםתחילתיישומו בלגיה. על במיוחד אריזותבאירופה, עלחוקי נשען האריזותבישראל

בשל יעילשלאריזותאלו כמותאריזותהזכוכיתהינהקטנהואינהמאפשרתאיסוף נמצאכי החוקבישראל

יין)הלאירופבהשוואהזכוכיתממשקהבמכלימשקאותשלצריכהמיעוט בירה, המשקה(; מכלי בנוסף,

יחדעםזאת,ישנהחשיבותסביבתיתרבהבהפרדת.מזכוכיתאינםמוגדריםאריזהשכןחלעליהםחוקהפיקדון

המיחזור בתוצרי "זיהום" יוצרת מזרמיםאחרים הפרדתה אי שכן האחרים הפסולת מזרמי זכוכית אריזות

זכו איסוף ביולוגית. בזרםהפריק איכותשארבמיוחד על שמירה לצורך כאמור חשוב ייעודי נפרד בזרם כית

הזרמיםוכןעלמנתלאפשראתמיחזורהשלהזכוכיתשניתנתלמיחזורשובושוב.איסוףהזכוכיתבזרםנפרד

עודייםהבטוחיםלשימושהציבורועלותםגבוההממכליאצירהלזרמיםאחרים.ימצריךהצבתמכליאצירהי

לפיכך, המנהלהורה המוכר מזכוכיתהאריזותבנושאלפעוללגוף ייעודייםאצירהמכליהצבתבאמצעות

ויעדיםזמניםלוחותוללתכידו.התכניתעלשאושרהארציתפריסהתכניתלפי(סגוליםאצירהמכלי)לזכוכית

מכליאצירה111ופריסהשל1.1%נקבעיעדמיחזורשל8102לשנת.זכוכיתאריזותפסולתלאיסוףכמותיים

הזכוכיתאולםכמותהגוףהמוכרפרסמכליאצירהמעברלכמותשנקבעה8102סגוליםלאיסוףזכוכית.בשנת

בתכנית. שנקבע המיחזור ליעד הנדרשת הכמות מן קטנה הייתה כמויותשנאספה משליך הציבור כי נמצא

ומוחרגי הפיקדון חוק תחת הנמצאים מזכוכית משקה מכלי של לאיסוףגדולות למכלים האריזות מחוק ם

אריזותזכוכית.

עללרבותבחינתהצורךבתיקוניחקיקה,ביטולחוקהפיקדוןהנושאנבחןברציפות,ויערכוההתאמותהנדרשות

 והחלתחוקהאריזותעלמיכלימשקה.,0999ט"התשנמשקהמכלי

 אגף אריזות -משרד להגנת הסביבה

בוצעועלידיאגףאריזותבמשרדלהגנתהסביבה,שתפקידולרכזאתעבודתיישוםלהלןתמציתהפעולותאשר

:8102החוק,במהלךשנת

 יתוחדיווחיםבהםחבגוףמוכרעלפיהחוקותנאיההכרה.נ 

 .ביצועהליכיאכיפהעליצרניםויבואנים 

 .עדכוןמתכונתדיווחלמנהלשליצרניםויבואנים/גוףמוכר 

 9לפיסעיףפרסוםנהליפטור וסעיף-)ה(  פטורלמשקלאריזות-בחוק01פטורמהתקשרותעםגוףמוכר,

 מזערי.

 המנהל-בחינתתוכניתפעולהלפריסתמיכליאצירהייעודייםלזכוכיתובחינתיעדיהמיחזורהקבועיםבחוק

אישראתהכרהבכמויותהזכוכית.

 בשיתוףלשכת)תלביצועבדיקהבמעבדהמוסמכתהכנתנוסחירו"חוהנחיותלביקורתרו"חלרבותהנחיו

.(רו"חוהרשותלהסמכתמעבדות

 .גיבושעמדהבנושאכפילותמנגנוניםבשלחוקהפיקדוןוחוקהאריזותותכניתפעולהלהסדרתהנושא

 .החלתהחוקבאיו"שבשיתוףעםהלשכההמשפטיתוהמנהלהאזרחי 
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  הנתוניםהמתקבלים לניהול מחשוב מערכת בהליכיהקמת תתמוך ואשר מוכר ומגוף ויבואנים מיצרנים

 אכיפה.

 לחוק"פטורלמשקלאריזותמזערי".01קליטהומעקבאחרהודעותמיצרניםומיבואניםפטוריםלפיסעיף 

 .בנייתדףאינטרנטיייעודילנושאהאריזותלשירותהציבורבאתרהמשרדלהגנתהסביבה 

 אכיפה:

 ויבואנים יצרנים

 מוכרגוףעםהתקשרושלאויבואניםיצרנים210נגדאכיפההליכינוהלו,8102אוגוסט-מאיבחודשים. 

 או'יצרן'אינןהןכיהודיעוחברות49;מוכרגוףעםהתקשרוויבואניםיצרנים841:האכיפההליכיסיכום

יבואן' פטורביקשואומזעריאריזותמשקלבעליויבואניםיצרניםהנןכיהודיעואובחוקכהגדרתם'

 ;מוכרגוףעםמהתקשרות

 הפחתהלאחר)ח"מלש0.2-כשלכוללובסך,אחדכל₪084,081בסךכספייםעיצומיםהוטלוחברות08על

0()א)8לתקנהבהתאם81%-בהעיצוםסכוםשל סכוםשלהפחתה)באריזותהטיפוללהסדרתלתקנות(

 (.ראשונההפרהבגין,8100-א"תשע(,תשלומיםופריסתכספיעיצום

הטלתנגדטיעוניםבמסגרתבפניושהוצגחדשמידעלאורהאריזותמנהלידיעלבוטלועיצומיםחמישה

 .הכספיהעיצום

ביתלהחלטתבהתאםבוטלוכספייםעיצומיםשני.שהוטלוכספייםעיצומיםנגדמנהליותעתירות2הוגשו

 .5כנועלנותראחדכספיועיצוםמשפט

 יצרניםויבואניםשטרםהתקשרועםגוףמוכר.21החלוהליכיאכיפהנגד8104במהלךשנת



  מקומיות רשויות

 ל82.2.8102בתאריך המנהל אי011-הוציא על התראה מוכר גוף עם התקשרו שטרם מקומיות רשויות

התקשרותעםגוףמוכרלפנישליחתהודעהעלכוונהלהוצאתעיצוםכספי.

הליכיאכיפהיימשכונגדרשויותמקומיותשטרםהתקשרועםגוףמוכר,לפיתוכניתאכיפהשנקבעה.



                                                           
5
 המשרדלהגנתהסביבה.-שותפותמוגבלתנ'מדינתישראל-א.פ.עיצובים21012-12-04;עמ"נ21221-00-02עמ"נ 





 

 
          המשרד להגנת הסביבה -אגף אריזות

 3102דוח שנתי  -חוק האריזות 
  

10    

 עיקרי חוק האריזות -0נספח 

)להלן"החוק"או"חוקהאריזות"(נכנסלתוקפובראשוןלמרץ3100-"אהתשע,להסדרת הטיפול באריזות החוק

הסדריםלענייןייצוראריזותוטיפולבפסולתאריזות,שנועדולצמצםאתלקבועשלחוקהאריזותומטרת .81006

השלילית ההשפעה הקטנת לשם באריזות, חוזר שימוש ולעודד הטמנתה את למנוע האריזות, פסולת כמות

 -ידיעלהסביבתיתשלאריזותופסולתאריזות,ובכללזה

 מורחבת יצרןאחריות טלתה יצרנים מיחזורלביצועשירותאריזותשלוארוזיםמוצריםשלויבואניםעל

 ;כאמורלמחזורמחייביםיעדיםקביעתלרבות,מהןהנובעתהאריזותפסולתשלמוכר

  האמוריםגופים מוכריםהסדרת והיבואנים היצרנים של בשמם היצרןשיפעלו 'אחריות קיום לשם

החוק לפי עליהם שהוטלה המורחבת' לבצע החובה הנוצרתמוכרמיחזורשעיקרה האריזות פסולת של

 בסעיף המפורטים בשיעורים משקל, לפי בשנה, מוכרים שהם הארוזים )להלן1מהמוצרים יעדי"-לחוק

ולממןאתכלהעלויותשלאותוגוףמוכרגוףעליצרןועליבואןלהתקשרבחוזההתקשרותעם."(המיחזור

 .7עודההתקשרותעומדתבתוקפהמוכר,שיהיהאחראילקיוםחובותיהם,כל

 פסולתלפינויאחראיםעלאחריותהטלת זה מקומיות רשויות)ובכלל שלהפרדהלענייןהסדריםלקבוע(

איסוףועלאריזותפסולתהשלכתעלאיסורוקביעת,אריזותפסולתשלופינויאיסוףולענייןאריזותפסולת

 ;האמוריםההסדריםפיעלשלאאריזותפסולתשלפינויאו

ואיסוףהפרדההסדרייישוםלשם(מקומיותרשויותזה)ובכללפסולתלפינויאחראיכלעםיתקשרמוכרגוף

שהופרדההאריזותבפסולתלטיפולהדרושותהעלויותכללמימוןאחראיויהיה,בתחומואריזותפסולתשל

.התקשרשעמופסולתלפינויאחראיכלשלבתחומוונאספה



פעמיםלמנהללדווחמוכרגוףעל:מוכר גוף דיווחי )בשנהשלוש שנתיוחיוודייםשנתחצייםוחיודשני על(

-עלהיתרובין,לחוק)א(02בסעיףהמפורטיםוהנתוניםהפרטים

 ;היצרניםוהיבואניםשעימםהואקשורבחוזההתקשרות 

 שממנועשויותהאריזותשלהמוצריםהחומרהמוצריםהארוזיםאואריזותהשירותשמכרוומשקלם,סוגי

 הארוזיםאואריזותהשירות,קיבולתןומשקלן;

 ;האחראיםלפינויפסולתשעמםהואקשורבחוזההתקשרות 

 .משקלפסולתהאריזותוסוגיהחומרשממנועשויהפסולתהאריזות,שאסף,מחזראוהשיב 

כלבתוםלמנהליוגששנתידוח.הדוחמוגששלגביההתקופהמתוםחודשייםבתוםלמנהליוגששנתיחצידוח

.חשבוןרואהבידימבוקרכשהוא,הדוחמוגששלגביההשנהמתוםחודשיםמשישהיאוחרלא,שנה



                                                           
6
.8104-()יהודהוהשומרון(,התשע"ה801תקנוןהמועצותהמקומיות)תיקוןמס',לפי89.9.8104קהאריזותהוחלבתחומייהודהושומרוןבתאריךחו 

 
7
תאלאאםהואיצרןאויבואןשמשקלהאריזותשלהמוצריםהארוזיםאושלאריזועםגוףמוכר,יבואןהיאהתקשרותלאוברירתהמחדלליצרן 

)ה(לחוק.9ק"ג)פטורלמשקלאריזותמזערי(אואםמנהלהאריזותנתןלופטורמהתקשרותלפיסעיף0,111השירותשמכרבשנהאינועולהעל
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המאושריםעלידימנהלהאריזות,בהתאםלמדיניותהמשרדלהגנתהסביבה,הסדרי ההפרדה לפסולת אריזות

הם:

  זרמים: ולזרםפסולתהסדרהפרדהבמקורלשני הפרדתהפסולתלזרםפסולתפריקהביולוגית)פחחום(

"יבשה")פחירוק(.

 הסדרהפרדהבמקורלשלושהזרמים:הסדרהכוללהפרדהלזרםאריזות)פחכתום(לזרםפסולתרטובה

 )פחחום(,ולזרםפסולתשיורי)פחירוק(.

 נפרד)פחהסדרהפרדהלפסולתאריזות:הפרדתפסולתהאריזותמשאר הפסולתהמעורבתבמיכלייעודי

 כתום(.

 לפסולת  וקרטון, נייר אריזות לפסולת נפרדים ייעודיים מכלים הצבת ייעודיים: לזרמים הפרדה הסדרי

שאר עם להשתלב יכול זה הסדר זכוכית. אריזות ולפסולת מתכת אריזות לפסולת פלסטיק, אריזות

 ההסדרים.

 האריזות.הסדרהפרדהאחר,באישורמנהל

 

 

 


