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  איסו  מכלי משקה ניקיו  רשות הרבי  
 תקציר

המשרד להגנת הסביבה
1 

לקביעת תקני  , אחראי לפיתוח תכניות להגנת הסביבה
ובמסגרת תפקידו , וקדימויות בתחו  זה ולקידו  המודעות לנושאי איכות הסביבה

 חוק  להל   (1999 ט"התשנ, הוא אחראי ג  ליישו  חוק הפיקדו  על מכלי משקה
חוק הפיקדו  נחקק כדי להתמודד ע  זיהו  הסביבה הנגר  ממכלי משקה ).  הפיקדו

100והוא חל על כל מכל משקה מלא ששווק שנפחו , ריקי  המושלכי  ברשות הרבי 
יבואני  ובתי עסק כהגדרת  בחוק לגבות פיקדו  , החוק מחייב יצרני . ק" סמ1,499 

י  שהוחזרו לה  ולהשיב את דמי לקבל מכלי  ריק,  אגורות בעד כל מכל כאמור25של 
הפיקדו  ששולמו בעבור  וכ  להעביר את המכלי  למיחזור
2

החוק מאפשר לעשות . 
 איסו& מכלי  ריקי  והשבת דמי הפיקדו  למחזירי  חלק מהפעולות הנדרשות 

 הקימו יצרני  ורשתות שיווק 2001בשנת ". תאגיד מיחזור" באמצעות  המכלי  
תאגיד מיחזור
3

והוא , השירות מהתאגיד מעבירי  לו את דמי הפיקדו  שגבומקבלי ; 
  .אוס& מכלי  משומשי  ומשיב את דמי הפיקדו  לציבור

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את פעולתו של המשרד 2007אוגוסט  בחודשי  פברואר
הבדיקה נעשתה במשרד . ליישו  חוק הפיקדו )  המשרד להל  (להגנת הסביבה 

  .של המשרדהראשי 
 עיקרי הממצאי 

ו   .1 ר ק ל "ע ש מ ה   ז מ בהתמודדות ע  זיהו  סביבתי עיקרו  חשוב : "ה
ולפיו מי שמזה  את הסביבה בהשלכת מוצר לרשות , "המזה  משל "הוא עקרו  

צרי* לשאת בתשלו  עבור , הרבי  או מי שנהנה ממוצר העלול לזה  את הסביבה
בתשלו  האמור צריכי  ,  לפי עיקרו  זה.תיקו  הנזק שנגר  לסביבה מאותו מוצר

 .ה  המשווקי  וה  הצרכני  של אותו מוצר, לשאת ה  היצרני  והיבואני 
חוק הפיקדו  קבע לתאגיד המיחזור יעדי  כמותיי  לאיסו& מכלי 
4

נמצא כי תאגיד . 
וכי המשרד אישר , 2006 2002המיחזור לא עמד ביעדי האיסו& שנקבעו בחוק לשני  

, ת מהשני  האמורות להפחית את שיעור האיסו& שנקבע כיעד לאותה שנהלו בכל אח

__________________ 
 ".להגנת הסביבהמשרד " אישרה הממשלה את שינוי שמו של המשרד לאיכות הסביבה ל2006ביוני  1
תהלי! "הוא " מיחזור", 1993 ג"התשנ,  לחוק איסו  ופינוי פסולת למיחזור1לפי ההגדרה בסעי   2

עיבוד או השבה של חמרי# או מוצרי# לשימוש חוזר לאותה מטרה אשר לה יועדו בראשונה או כחמרי 
 ".גל#

 . פרשו רשתות השיווק מהתאגיד2003במהל! שנת  3
יעד איסו  שנתי הוא שיעור מכלי המשקה הריקי# שעל התאגיד לאסו  : אחוזי#היעדי# מבוטאי# ב 4

 .בשנה מסוימת מכלל המכלי# ששיווקו הגופי# המקבלי# ממנו שירות
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המשרד לא בח  קוד  . לאחר שקיבל לכ* את אישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת

 . שמנעו מהתאגיד לעמוד ביעדי האיסו& לאישורו א  היו גורמי  אובייקטיביי
, מי  לסביבההיצרני  והיבואני  אינ  נושאי  בעלויות הטיפול בנזק שה  גור

וחובת  בעניי  זה מתמצית בגביית דמי הפיקדו  והשבת  למי שמחזיר לה  מכלי  
ריקי  או העברת  לתאגיד המיחזור או לקר  לשמירת הניקיו  שמנהל המשרד
5

 .
תאגיד המיחזור אחראי לתפעול מער* ": המזה  משל "בנסיבות אלה נפגע עקרו  

שכ  מושב לה  רק חלק מדמי , הצרכני ובעלויות הכרוכות בכ* נושאי  , האיסו&
הנדרשי  להקצות כוח אד  ומקומות אחסו  , המשווקי  וכ ; הפיקדו  עבור המכלי 

 .למכלי 
ר .2 ו ז ח י מ ה ד  י ג א ת ל  ע ת  ו ס נ ק ת  ל ט א  לא יעמוד , על פי החוק : ה

יהיה עליו לשל  לקר  לשמירת הניקיו  קנס שסכומו הוא כפל , התאגיד ביעד איסו&
עקב ההפחתות שאישר המשרד בשיעורי האיסו& . הושב לצרכני הפיקדו  שלא 
 בשל 2005  ו2004, 2002פחת הקנס שהיה על התאגיד לשל  בשני  , שנקבעו לתאגיד

על פי חישוב .  לא הוטל עליו קנס כלל2006  ו2003ובשני  , עמידה ביעד האיסו& אי
אגיד יעמוד אילו הקפיד המשרד להגנת הסביבה שהת, שעשה משרד מבקר המדינה

 קנס 2006 2002היה עליו להשית על התאגיד בשני  , ביעד האיסו& שנקבע בכל שנה
ההפחתות של שיעורי האיסו& הקטינו את הקנס . ח" מיליו  ש275 בסכו  כולל של כ

 .והקטנה כזאת של הקנס יש בה משו  הטבה ניכרת לתאגיד, ח" מיליו  ש216.5 בכ
מ .3 י  ל כ מ ת  ב ש ה ב ר  ו ב י צ ה ת  ו ב ר ו ע י מ ק י ר ה  ק אחת ממטרות : ש

חוק הפיקדו  הייתה להניע את הציבור ליטול חלק פעיל בתהלי* ההשבה של מכלי 
ובכ* להגביר את מודעותו לצור* לשמור על איכות הסביבה ואת מעורבותו , משקה
אחד התנאי  ההכרחיי  להשגת מטרה זו הוא יצירת אפשרות נוחה לציבור . בנושא

 העלה המשרד שהציבור נתקל בקשיי  2002מבר כבר בדצ. להשיב את המכלי 
א  , א  משו  שבמקומות השיווק אי  די נקודות איסו&, בהשבת המכלי  הריקי 

. ולכ  הוא נמנע מלהשיב את המכלי , משו  שלא תמיד אפשר לקבל בה  שירות
ועקב כ* מוחמצת השגת , ואול  נמצא שהמשרד לא פעל די להסרת קשיי  אלה

 שילוב הציבור בהגנה על איכות הסביבה וחינוכו לפעולה  חוק מטרה חשובה של ה
 .יזומה בנדו 

ו  .4 י ק י נ ה ת  ר י מ ש ל ר   ק  הקר  לשמירת הניקיו  פועלת במסגרת : ה
  לרכז אמצעי  כספיי  לשמירה על איכות הסביבה,בי  היתר, ומטרותיה ה , המשרד

קנסות . ורמניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת למיחז, קיו י שמירה על הנ 
המוטלי  על תאגיד המיחזור ועל מי שלא עמדו בדרישות חוק הפיקדו  מועברי  לקר  

 .ומנוהלי  בחשבו  נפרד
,  במהל* השנה  אישרה הנהלת הקר  לשמירת הניקיו  באיחור 2007 2004בשני  

 את הצעת התקציב השנתי של הקר  לפעולות  ולא לפני תחילתה או בתחילתה כנדרש 
ולפיכ* ג  הגשת הצעת התקציב לאישורה של ועדת הכלכלה , וק הפיקדו בענייני ח

 2007המשרד הגיש את הצעת התקציב לשנת , לדוגמה. של הכנסת נעשתה באיחור
 .והתקציב אושר באמצע יוני אותה שנה, לאישור הוועדה רק במרס אותה שנה

__________________ 
 .1984 ד"התשמ, היא הוקמה לפי חוק שמירת הניקיו). הקר) לשמירת הניקיו) פועלת במסגרת המשרד 5
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ות נמצא כי סכומי התקציב שהקצתה הנהלת הקר  בכל שנה לפעולות הממומנ
מהכספי  שמקור  בחוק הפיקדו  היו קטני  במידה ניכרת מהסכומי  שהיו צפויי  

, למשל, 2005בשנת : וכי ג  שיעור הניצול של התקציב היה מועט, להתקבל בקר 
). ח" מיליו  ש21.5( מהתקציב שאושר לאותה שנה 6% כ, ח" מיליו  ש1.3נוצלו רק 

ח " מיליו  ש50  כ2005בסו& שנת : לועקב כ* הצטברו בקר  יתרות גדולות שלא נוצ
הדבר מלמד שכספי ציבור שנועדו להגברת פעולות . ח" מיליו  ש67  כ2006ובסו& 

ושהמשרד לא פעל כדרוש ליישו  , הקשורות להגנת הסביבה לא שימשו למטרה זו
  .החוק

 סיכו  והמלצות
  כדי על המשרד להגנת הסביבה לפעול לשיפור התנאי  להשבת מכלי משקה ריקי

המזה  "כמו כ  עליו לפעול על פי עקרו  . להקל על הציבור את השבת המכלי 
ולהטיל ג  על היבואני  והיצרני  של מכלי משקה לשאת , המקובל עליו, "משל 

הואיל והמשרד הגיע לידי . בעלויות הכרוכות בטיפול בנזק שה  גורמי  לסביבה
בנוגע , 1999 ט"התשנ, משקהמסקנה שיש צור* לתק  את חוק הפיקדו  על מכלי 
ראוי שהוא יפעל במלוא המר. , לכמה סוגיות חשובות וא& החל בהלי* לתיקו  החוק

  .להשלמת ההלי*
♦  

 מבוא
לקביעת תקני  , אחראי לפיתוח תכניות להגנת הסביבה)  המשרד להל   (6המשרד להגנת הסביבה

המשרד פועל לצמצו  מקורות . וקדימויות בתחו  זה ולקידו  המודעות לנושאי איכות הסביבה
הי  והמגוו  הביולוגי ומקד  את שיקו  , האוויר, המי , הזיהו  והסיכו  בתחומי הקרקע, הפגיעה

 .נזקי העבר
בכל שנה , לפי נתוני המשרד. מכלי משקה ריקי  המושלכי  ברשות הרבי  ה  מפגע סביבתי

 ממשקל 4% משקל  כ, ק" סמ1,499 100 מיליו  מכלי משקה שנפח  550 נמכרי  בישראל יותר מ
 . מנפחה8% הפסולת העירונית ונפח  כ

, כדי להתמודד ע  זיהו  הסביבה שגורמי  מכלי  אלה נחקק חוק הפיקדו  על מכלי משקה
 ונכנס לתוק' באוקטובר 1999החוק התקבל בכנסת באפריל ).  חוק הפיקדו  להל   (1999 ט"התשנ
 1998לפי דברי ההסבר מדצמבר . ממונה על ביצועו) שר ה להל  (והשר להגנת הסביבה , 2001

החוק נועד להביא לשיפור הניקיו  ברשות הרבי  ולהקטנת כמות האשפה , להצעת חוק הפיקדו 
ולהנהגת שיטה המעודדת ייצור מכלי משקה הניתני  למיחזור ושימוש במכלי  ; הנטמנת באדמה

 .רכ  ליטול חלק פעיל בתהלי* השבת המכלי  להניע את הצ לחוק ג  הייתה מטרה חינוכית . כאלה
 בדק משרד מבקר המדינה את פעולתו של המשרד להגנת הסביבה 2007אוגוסט  בחודשי  פברואר

 .הבדיקה נעשתה במשרד הראשי של המשרד. ליישו  חוק הפיקדו 
__________________ 

 ".משרד להגנת הסביבה" המשרד לאיכות הסביבה ל אישרה הממשלה את שינוי שמו של2006ביוני  6
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 יישו  חוק הפיקדו 

 "המזה  משל "עקרו  
  לפי עיקרו  זה ". המזה  משל "עקרו  בהתמודדות ע  זיהו  סביבתי הוא עיקרו  חשוב  .1

 מי שמזה  את הסביבה בהשלכת מוצר לרשות הרבי  או מי שנהנה ממוצר העלול  שהמשרד אימ, 
 .7צרי* לשאת בתשלו  עבור תיקו  הנזק שנגר  לסביבה מאותו מוצר, לזה  את הסביבה

 ומזהמי  את רשות מגדילי  את נפח הפסולת המוטמנת, מכלי משקה ריקי  יוצרי  נזק לסביבה
המשווקי  והצרכני  של מכלי משקה , היבואני , היצרני , "המזה  משל "ולפי עקרו  , הרבי 

, מחייב יצרני , המבוסס על עיקרו  זה, חוק הפיקדו . צריכי  לשאת בעלות הטיפול בנזק הסביבתי
לקבל מכלי  , וק אגורות בעד כל מכל ששו25יבואני  ובתי עסק כהגדרת  בחוק לגבות פיקדו  של 

החוק . 8וכ  להעביר את המכלי  למיחזור, ריקי  שהוחזרו לה  ולהשיב את דמי הפיקדו  לצרכני 
מפלסטיק או , ק והוא עשוי ממתכת" סמ1,499 100חל על כל מכל משקה מלא שנמכר שנפחו 

ה נועד חיוב הצרכני  לשל  דמי פיקדו  עבור מכלי משק. שה  חומרי  הניתני  למיחזור, מזכוכית
, בתי העסק. לתמר, אות  להשיב את המכלי  לבתי העסק כדי לקבל החזר של דמי הפיקדו 

על . מיונ  ושינוע , היצרני  והיבואני  אמורי  לשאת בעלויות הכרוכות באחסו  המכלי  הריקי 
 וכספי ,  את דמי הפיקדו  שלא הושבו לצרכני 9היצרני  והיבואני  להעביר לקר  לשמירת הניקיו 

 .אלה אמורי  לממ  פעולות של המשרד לשמירת ניקיו  רשות הרבי 
שעיקרו מת  אפשרות לביצוע חלק ,  התקבל בכנסת תיקו  לחוק הפיקדו 2000באוגוסט  .2

 הקימו יצרני  ורשתות שיווק 2001בשנת ". תאגיד מיחזור"מהפעולות הנדרשות בחוק באמצעות 
 הכיר השר בתאגיד 2001באוקטובר . 10)גיד המיחזור תא להל  (חברה לאיסו' מכלי משקה ריקי  

תאגיד המיחזור הוא התאגיד . והתאגיד החל לפעול בנובמבר אותה שנה, האמור כתאגיד מיחזור
 .היחיד שהוכר על פי חוק הפיקדו 

 ממכלי המשקה 99% ששיווקו כ,  יצרני  ויבואני 70  נת  תאגיד המיחזור שירותי  ל2006בשנת 
היצרני  והיבואני  האלה מעבירי  לתאגיד בתמורה לשירותיו את דמי ). השירות מקבלי  להל  (

תאגיד המיחזור פועל לאיסו' מכלי משקה ריקי  שה  שיווקו ולהשבת דמי . הפיקדו  שה  גובי 
הכנסות תאגיד המיחזור נובעות מ  הפער שבי  דמי הפיקדו  . 11הפיקדו  למי שמסר לו מכלי  ריקי 

 .וכ  ממכירה של המכלי  שאס' לחברות העוסקות במיחזור,   אלה שהשיבשהועברו אליו לבי
__________________ 

 O'Connor M., "The:בעניי  זה ראו. מוכר ג  בספרות הכלכלית" המזה  משל "עקרו   7
Internalization Costs: Implementing the Polluter Pays Principle in the European Union", 
International Journal of Environment and Pollution, Vol 7, no 4, 1997, pp 450-482 .

הנחיה של האיחוד ( פרס  דירקטיבה 2004ובשנת , "המזה  משל "האיחוד האירופי הכיר בעקרו  
ולפיה יש לחייב מפעלי  לשל  עבור , )שכל מדינה החברה בו צריכה להתאי  אליה את החקיקה שלה

 Environment 'יי  החבות הסביבתית  בענEC2004/35/דירקטיבה (פעולות לסילוק זיהו  שה  גרמו 
Liability .( הייתה הדירקטיבה הזאת אמורה להשתלב בחקיקה של כל המדינות החברות 2007עד שנת 
 .באיחוד

תהלי, "הוא " מיחזור", 1993'ג"התשנ,  לחוק איסו( ופינוי פסולת למיחזור1לפי ההגדרה בסעי(  8
זר לאותה מטרה אשר לה יועדו בראשונה או כחמרי עיבוד או השבה של חמרי  או מוצרי  לשימוש חו

 ".גל 
בי  היתר כדי לרכז אמצעי  כספיי  לשמירה על איכות , הקר  לשמירת הניקיו  פועלת במסגרת המשרד 9

 .1984'ד"התשמ, והיא הוקמה לפי חוק שמירת הניקיו , הסביבה
 .  פרשו רשתות השיווק מהתאגיד2003במהל, שנת   10
אלה חייבי  לקבל מכלי  ריקי  ולהשיב את : יבוא  שאינ  מקבלי  שירות מהתאגידאשר ליצר  או  11

על היצר  או , א  מספר המכלי  שהושבו קט  ממספר המכלי  ששווקו. דמי הפיקדו  ששולמו בעבור 
 .היבוא  להעביר לקר  לשמירת הניקיו  את ההפרש בי  דמי הפיקדו  שקיבלו לדמי הפיקדו  שהשיבו



 617 המשרד להגנת הסביבה

 קביעת יעדי איסו  ושינוי 
הקטנת כמות האשפה ,  שמירת הניקיו  ברשות הרבי  על מנת לעמוד ביעדי חוק הפיקדו  

הנטמנת באדמה והנהגת שיטה המעודדת ייצור מכלי משקה הניתני  למיחזור ושימוש במכלי  
בחוק הפיקדו  שעל תאגיד המיחזור לעמוד ביעדי  כמותיי  שנתיי  לאיסו' מכלי  נקבע  כאלה 
 מס* כל מכלי המשקה 50%  מ החוק קבע יעדי איסו' ההולכי  וגדלי  במש* השני  . משקה

א  לא יעמוד , לפי החוק.  מהשנה החמישית ואיל*85%ששווקו בשנה הראשונה להפעלתו עד 
 סכו  כפול מסכו  הפיקדו    לשל  לקר  לשמירת הניקיו  קנס יהיה עליו, התאגיד ביעד האיסו'

החוק מאפשר לשר לשנות . שיש לגבות או להחזיר בשל כל מכל שלא נאס')  כפל פיקדו  להל  (
 .באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יעדי האיסו'בתקנות את 

שני  בחוק  לא עמד תאגיד המיחזור ביעדי האיסו' שנקבעו לאות  2006 2002בשני   .1
בכל אחת מהשני  האמורות פנה התאגיד למשרד וביקש להפחית את שיעור האיסו' . הפיקדו 

והשר להגנת הסביבה אישר את ההפחתה לאחר שקיבל לכ* את אישורה , שנקבע כיעד לאותה שנה
כשכבר היה אפשר להערי* , ההפחתות נעשו סמו* לסו' השנה. של ועדת הכלכלה של הכנסת

 2006  ו2005ושיעורי האיסו' החדשי  שנקבעו לשני  , מהו שיעור האיסו' בפועלבוודאות רבה 
עקב ההפחתות פחת הקנס שהיה על התאגיד . היו דומי  לשיעורי האיסו' שהשיג התאגיד בפועל

 לא הוטל 2006  ו2003ובשני  , עמידה ביעד האיסו'  בשל אי2005  ו2004, 2002 לשל  בשני 
פחתות חוזרות ונשנות של שיעורי האיסו' יש בה  כדי לאותת לתאגיד יצוי  שה. עליו קנס כלל

להל  בלוח שיעורי  .ונית  לשנות  בדיעבד, שיעדי האיסו' שנקבעו בחוק אינ  בבחינת חובה
שיעורי האיסו' המופחתי  לאות  שני  ,  שנקבעו בחוק הפיקדו 2006 2002האיסו' לשני  

 .ושיעורי האיסו' בפועל
ÛÂÒÈ‡‰ È„ÚÈ  ¯ÂÚÈ˘ 

 ÛÂÒÈ‡‰ 
ÏÚÂÙ· ÌÈÏÎÓ‰ ˙ÂÓÎ

 Â¯ÎÓ ˘ 
)ÌÈÙÏ‡·(  ÌÈÏÎÓ‰ ˙ÂÓÎ

 ÂÙÒ‡ ˘ 
)ÌÈÙÏ‡·(  ¯ÂÚÈ˘‰ 

˙ÁÙÂÓ‰  ¯ÂÚÈ˘‰ 
È¯Â˜Ó‰ ‰ ˘‰ 

35.3% 525,141 185,429 50% 60% 2002 

61.9% 530,322 328,061 60% 70% 2003 

55.3% 547,354 302,472 62% 80% 2004 

61.2% 552,620 338,183 62% 85% 2005 

65.6% 574,620 376,840 65% 85% 2006 

 

 ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰· ˘È ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ· „ÚÈÎ Ú·˜ ˘ ÛÂÒÈ‡‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙˙ÁÙ‰
˜ÂÁ‰ ,˘¯„ ‰Ó ÔË˜ ÌÈÙÒ‡ ‰ ‰˜˘Ó‰ ÈÏÎÓ ¯ÂÚÈ˘˘ ÌÂ˘Ó Ô‰ , ˙Ó¯Â‚ ‡È‰˘ ÌÂ˘Ó Ô‰Â

È‡ Ï˘· „¯˘ÓÏ ÌÏ˘Ï „È‚‡˙‰ ÏÚ˘ Ò ˜‰ ÌÂÎÒ ˙˙ÁÙ‰Ï- ÛÂÒÈ‡‰ „ÚÈ· ‰„ÈÓÚ-ÂÎÒ  Ì
˜ÂÁ‰ ˙Â¯ËÓ ÚÂˆÈ·Ï ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡˘. 

המזה  " עקרו   הפחתת יעדי האיסו' שנקבעו בחוק פוגעת ג  בעיקרו  המונח ביסוד החוק  .2
   ה  המקבלי  שירות מהתאגיד וה  מי שאינ  מקבלי  ממנו שירות  היצרני  והיבואני  ". משל 

ית בגביית דמי הפיקדו  והשבת  חובת  בעניי  זה מתמצ; אינ  נושאי  בעלויות של איסו' המכלי 
למי שמחזיר לה  מכלי  ריקי  או העברת  לתאגיד המיחזור או לקר  לשמירת הניקיו  שמנהל 

, התאגיד אחראי לתפעול מער* האיסו'. 1984 ד" התשמ,קיו הנישמירת המשרד בהתא  לחוק 
 רשתות  י  והמשווק, המשלמי  את דמי הפיקדו , ובעלויות הכרוכות בכ* נושאי  הצרכני 
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 אמד 2004בשנת . 12 הנדרשי  להקצות כוח אד  ומקומות אחסו  למכלי  השיווק והקמעונאי  

בכלל זה עלויות (ח את העלות השנתית הכוללת המוטלת על הצרכני  " מיליו  ש75  ב13מכו  מחקר
 .ח את העלות השנתית הכוללת המוטלת על רשתות השיווק" מיליו  ש13 ובכ, 14)התאגיד
בשני  , בתנאי  מסוימי , שפט המחוזי בירושלי  בשבתו כבית הדי  להגבלי  עסקיי  התירבית המ
על פי בחירת תאגיד : "כדלקמ , בי  היתר,  וקבע15 את פעילותו של תאגיד המיחזור2005  ו2001

, המיחזור ייקבע גובה דמי הטיפול שיגבו מהחברי  בתאגיד המיחזור וממקבלי השירותי  מהתאגיד
שאינ  קשורי  במי מהחברי  בתאגיד , ומחה חיצוני אחד או על ידי שני מומחי  חיצוניי על ידי מ

 ".המיחזור או בבעל עניי  באחד או ביותר מה  או שיש לה  זיקה למי מה 
˘ÓÂÓÈ ¯ÂÓ‡‰ È‡ ˙‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï „¯˘Ó‰ . ÏÂÙÈË ÈÓ„ ˙Â·‚Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ‰˘ÓÂÓ ÂÏÈ‡

‰˜˘Ó‰ ÈÏÎÓ Ï˘ ÌÈ ‡Â·È‰Â ÌÈ ¯ˆÈ‰Ó , Ì‚ Ì¯‚ ‰ ˜Ê · ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ÌÈ‡˘Â  ÂÈ‰ Ì‰
ÌÈÏÎÓ‰Ó ‰·È·ÒÏ. 

ÌÈ ‡Â·È‰Â ÌÈ ¯ˆÈ‰ ‡˜ÂÂ„˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ‰˜˘Ó ÈÏÎÓ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ï˘ Ì˜ÂÂÈ˘Ï ÌÈ‡¯Á‡‰
ÌÙÂÒÈ‡· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ÂÙ˙˙˘È˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯Â ‰ ˘· , ˙Â‡ˆÂ‰· Û˙˙˘‰Ï ÌÈ˘¯„  Ì È‡

‰Ï‡ ,ÌÈ Î¯ˆ‰Â ÌÈ˜ÂÂ˘Ó‰ ÏÚ ÏËÂÓ ÏË ‰ ¯˜ÈÚÂ .Â˘È‡ ÛÂÒÈ‡‰ È„ÚÈ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï „¯˘Ó‰ ¯
Â˙ÂÚÓ˘Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈ Î¯ˆ‰ ¯Â·ÈˆÏ ‰·È·Ò‰ ÔÂÈ˜È  Ï˘ ÏË ‰Ó ÛÒÂ  ˜ÏÁ ˙¯·Ú‰. 

 2003 כי בדיקה שעשה בשנת  2007בתשובתו מאוקטובר  המשרד הסביר למשרד מבקר המדינה
 נוספת וכי לבדיקה, 65%  היא איסו' מכלי  בשיעור של כ16הראתה כי נקודת האיזו  של התאגיד

ג  התאגיד מסר בתשובתו . הייתה תוצאה דומה) לאחר מועד סיו  הביקורת (2007שעשה בשנת 
ואי  לו יכולת כלכלית לאסו' , 65%שנקודת האיזו  שלו היא איסו' בשיעור של   2007מאוקטובר 

מ "התאגיד הוסי' שנקודת האיזו  מושפעת ג  מהחובה לשל  מע. מכלי  בשיעור גדול מזה
מקשיי  שהערימו בתי עסק על מי שביקשו להשיב לה  מכלי  ריקי  , עליו שלטונות המסשהטילו 

 מהמכלי  10% ומפיזור של כ,  שחייבו אותו לשל  לחברות פרטיות עבור איסו' המכלי  
 .במקומות מרוחקי  שאי  לו אפשרות כלכלית לאספ  מה 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì È‡ „È‚‡˙‰ Ï˘ ÌÈÈ˜ÒÚ‰ ÂÈÏÂ˜È˘ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ Â ÈÈ ÚÓ
‰·È·Ò‰ :ÌÈÏÎÓ‰ ÛÂÒÈ‡Ï ÌÈ„ÚÈ „È‚‡˙Ï Ú·Â˜ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ , ÏÚ „ÂÓÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰Â
ÌÈÂÏÈÓ .‰ˆÂÁ  ‰ÈÈËÒ‰ Ì‡ ‰ËÓ ˙„Â·Ú· ˜Â„·Ï ˘È ÌÈÏÏÎÓ ‰ÈÈËÒ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ ,

¯Â·Èˆ‰ ˙ÁÂÂ¯· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ‰ÈÈËÒ‰ Ì‡ „ÂÁÈÈ· ˙˘¯„  ˙‡ÊÎ ‰˜È„·Â17 . ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ
¯˘Ó‰ ¯Á‡Ï ˜¯ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÛÂÒÈ‡‰ È„ÚÈ ˙˙ÁÙ‰Ï „È‚‡˙‰ ˙Â˘˜·Ï ˙Â ÚÈ‰Ï „

 „ÂÓÚÏ Â ÓÓ ÂÚ Ó˘ „È‚‡˙· ÌÈÈÂÏ˙ Ì È‡˘ ÌÈÚÂ¯È‡ ÂÈ‰˘ ÁÎÂ Â ÔÈÈ Ú‰ ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ˜„·˘
 ÌÈ¯ÂÚÈ˘·‰Ï‡.ÌÏÂ‡  ,¯ÂÓ‡Î ‰˜È„· ‰˘Ú ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰. 

__________________ 
 .ג  נדרשי  לגבות את דמי הפיקדו  מהצרכני המשווקי   12
 .מכו  ירושלי  לחקר ישראל 13
14

 
 'דמי הפיקדו  שנשארי  בידיו .  מהמכלי  ששווקו65% אס( התאגיד לכל היותר 2007'2001בשני  

 . משמשי  לניקיו  רשות הרבי 'שה  כספי הצרכני  
ההיתר נית  . ת פעילותו של התאגידא, לבקשת  של התאגיד ובעליו,  התיר בית די 2001בנובמבר  15

 31.8.08והואר, עד , לשלוש שני  ובכפו( לתנאי  שהמלי. עליה  הממונה על ההגבלי  העסקיי 
דיני  , 'Ú· ‰˜˘Ó ÈÏÎÓ ÛÂÒÈ‡ „È‚‡˙"Á‡Â Ó '  'ÏÂÁÎ ÚÂ·È¯-Ú· Ï‡¯˘È"Á‡Â Ó 508/04ע "ראו ה(

 ).348, ]6[כר, לה , מחוזי
 .ות באיסו( שוות להכנסות ממנושיעור איסו( שבו העלויות הכרוכ 16
 עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק נגד השר 2007הגישה במרס " טבע ודי , אד "יצוי  כי העמותה  17

ובה קבלה על תהלי, אישורו של השינוי ביעד האיסו( , להגנת הסביבה וועדת הכלכלה של הכנסת
 ).07/908. "בג( שאושר בוועדת הכלכלה בדצמבר אותה שנה 2006לשנת 
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Ó‰ ¯˘È‡˘ ÌÈ˙ÁÙÂÓ‰ ÛÂÒÈ‡‰ È¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ ÌÈ ˘· „¯˘2002-2005 ÌÈÎÂÓ  ÂÈ‰ 
Ó-65% -„È‚‡˙‰ Ï˘ ÔÂÊÈ‡‰ ˙„Â˜ Î Â· ¯ÈÎ‰ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÛÂÒÈ‡‰ „ÚÈ  . ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ

 ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÚˆÓ‡ „ÈÓÚÓ ‰È‰ ÌÈ ‡Â·È‰Â ÌÈ ¯ˆÈ‰Ó ÏÂÙÈË ÈÓ„ ˙Â·‚Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˘ÂÓÈÓ
ÂÏ˘ ÔÂÊÈ‡‰ ˙„Â˜  ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ¯˘Ù‡ÓÂ „È‚‡˙‰ ˙Â˘¯Ï ÌÈÙÒÂ  . Ì„Â˜˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ

Ï ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÈÂ ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡· ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ˘Ó˙˘È ÛÂÒÈ‡‰ È¯ÂÚÈ˘ Ï˘ Ì˙˙ÁÙ‰
ÏÂÙÈË ÈÓ„ Ì‰Ó ˘˜·ÈÂ ˙Â¯È˘ Ì‰Ï ˜ÙÒÓ ‡Â‰˘ ÌÈÙÂ‚‰ Ï‡ ‰ ÙÈ „È‚‡˙‰˘.   

 תשלו  כפל פיקדו 
על תאגיד המיחזור לשל  לקר  לשמירת הניקיו  כפל פיקדו  בעד , לפי חוק הפיקדו , כאמור .1

 .אס כל מכל משקה שלא 
 ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ·Â˘ÈÁ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ „ÈÙ˜‰ ÂÏÈ‡
‰ ˘ ÏÎ· Ú·˜ ˘ ÛÂÒÈ‡‰ „ÚÈ· „ÂÓÚÈ „È‚‡˙‰˘ , „È‚‡˙‰ ÏÚ ˙È˘‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰

 ÌÈ ˘·2002-2006Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· Ò ˜ -275˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . È¯ÂÚÈ˘· ˙Â˙ÁÙ‰‰ ·˜Ú
Î· ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÏÙÎ ÔË˜Â‰ ÛÂÒÈ‡‰-216.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ‰ ˙È ˘ ‰·Ë‰‰ ÈÂÂ˘ ‰˘ÚÓÏ Â‰ÊÂ

ÛÂÒÈ‡‰ È¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï „¯˘Ó‰ ˙ÓÎÒ‰ ·˜Ú „È‚‡˙Ï. 
לפי . 50%יעד האיסו  שנקבע לאותה שנה היה . 2001תאגיד המיחזור החל לפעול באוקטובר  .2

לפיכ" . 2001דצמבר   מהמכלי  שנמכרו בחודשי  נובמבר2.03% נתוני המשרד אס  התאגיד כ
 16.9 משרד בעד המכלי  שלא נאספו בפרק זמ  זה כפל פיקדו  בסכו  של כהיה עליו לשל  ל

משו  שבפרק הזמ  , המשרד סבור שיש לפטור את התאגיד מתשלו  כפל הפיקדו . ח"מיליו  ש
ואילו משרד האוצר גורס שעל התאגיד , הנדו  הוא רק החל בהתארגנות לאיסו  מכלי המשקה

 .לשלמו
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,ËÒÂ‚Â‡ 2007 - ˙ ˘ ÛÂÒÓ ÈˆÁÂ ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ 2001 - ‰·˘ÂÈ Ì¯Ë 

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ È ˘ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ,Â ÓÓ ˜ÏÁ Â‡ ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÒ‰ ‰·‚  Ì¯ËÂ . ÈÎ ÈÂ‡¯
˙˜ÂÏÁÓ‰ Ï˘ ‰ÓÂÈÒÏ ‡È·‰Ï È„Î ÌÈ¯·„· Â‡Â·È ‰Ï‡ ÌÈ„¯˘Ó. 

 כי בכוונתו לפעול מיד 2007משרד האוצר הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
לבחינת הנושא ע  המשרד להגנת הסביבה על מנת להביא לסיו  המחלוקת ביניה  בהקד  

 .האפשרי
בכלל זה (ח " מיליו  ש53.35  שיל  התאגיד לקר  לשמירת הניקיו  כ2006 2003בשני   .3

חישוב שעשה . 2005  ו2004, 2002בגי  כפל פיקדו  עבור השני  ) ריבית בעד פריסת התשלומי 
ח מהסכו  שעולה מחישוב " מיליו  ש9.14 מדינה העלה שהסכו  האמור נמו" בכמשרד מבקר ה

 .המתבסס על מספר המכלי  שהיה על התאגיד לאסו  ולא נאספו
ולכ  עליו , מ"כי על דמי הפיקדו  הוטל מע, תאגיד המיחזור הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה

עבירו לו היצרני  והיבואני  ולא הושבו מ על הכספי  שנותרו בידיו מדמי הפיקדו  שה"לשל  מע
 אגורות 21.46דהיינו (מ "הוא סכו  הפיקדו  בניכוי המע" סכו  הפיקדו  הממשי"לפיכ" ; לצרכני 
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התאגיד הסביר כי שיל  את כפל הפיקדו  ).   אגורות25ולא , 16.5%מ הוא "א  שיעור המע, למכל
 ). אגורות50ולא ,  נאס  אגורות למכל שלא42.92" (סכו  הפיקדו  הממשי"לפי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ÌÈ ˘ È ÙÏ ¯·Î ˜Â„·Ï ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰
„È‚‡˙‰ ‰ÏÚ‰˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰È‚ÂÒ‰ . È ÂÈ· ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡2006 - ¯Á‡Ï 

 ÌÈ ˘‰ „Ú· ÔÂ„˜ÈÙ ÏÙÎ ÌÏÈ˘ ¯·Î „È‚‡˙‰˘2002 ,2004Â -2005 , ˙˜È„·· „¯˘Ó‰ ÏÁ‰
ÔÈÈ Ú‰ .Ò „ÚÂÓ·‰˜È„·‰ ‰ÓÏ˘Â‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈ . ˙ÂˆÓÏ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

 Ì‰Ï È‡ÎÊ ‡Â‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏ ÌÏ˘Ï „È‚‡˙‰Ó ˘Â¯„ÏÂ ˜ÂÁ‰ ÂÏ ‰ ˜Ó˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡
ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ.   

 שיווק מכלי  לא מסומני 
 דהיינו שלא רשומות, אסור ליצר  או יבוא  לשווק מכלי משקה שאינ  מסומני , לפי חוק הפיקדו 
ואול  הוא יהיה פטור מהחובה לסמ  את . וליד  סכו  הפיקדו " חייב בפיקדו "עליה  המילי  

א  שיל  לקר  לשמירת הניקיו  סכו  שהוא פי שישה מסכו  הפיקדו  שהיה עליו לגבות , המכלי 
ומסר למשרד אישור על כ" , אילו סומנו לפי הוראות החוק, בעד כל מכלי המשקה שייצר או ייבא

 .הקר מאת 
˙ÈÎÂÎÊÓ ÌÈÈÂ˘Ú‰ ‰¯È· È˜Â·˜· ‡Â‰ ÔÓÒÏ ˘È˘ ÌÈÏÎÓ‰ È‚ÂÒÓ „Á‡ . ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

‰Ï‡ ÌÈ˜Â·˜· Ï˘ ÌÈ ‡Â·ÈÂ ÌÈ ¯ˆÈ ,eÓ‰»kƒ̄„¯˘ÓÏ ÌÈ ,ÌÈ˜Â·˜·‰ ˙‡ ÌÈ ÓÒÓ Ì È‡ ; ÈÎÂ
 ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ Ì˙Â‡ ·ÈÈÁÏ Â˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰- Ì‰Ó ˘¯„ ‡Ï ‡Â‰ 

ÌÈ˜Â·˜·‰ ˙‡ ÔÓÒÏ ,Â ÈÓ„Ó ‰˘È˘ ÈÙ ÔÂÈ˜È ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï Ô¯˜Ï ÂÓÏ˘È˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï Ì‚
ÔÂ„˜ÈÙ‰ .˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Ï·˜Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‡Â‰˘ ˙ÂÒ Î‰ ÏÚ „¯˘Ó‰ ¯˙ÈÂ ÍÎ , ˙ÂÈÂ˘Ú‰

ÌÈÏ˜˘ È ÂÈÏÈÓ· ÌÎ˙Ò‰Ï.   
 מעורבות הציבור בהשבת מכלי משקה ריקי 

תהלי" ההשבה של אחת ממטרות חוק הפיקדו  הייתה להניע את הציבור ליטול חלק פעיל ב, כאמור
אחד התנאי  ההכרחיי  . ובכ" להגביר את מעורבותו בשמירה על איכות הסביבה, מכלי משקה

 .להשגת מטרה זו הוא זמינות של מקומות להחזרת המכלי 
העלה המשרד שהיו קשיי  , במבצע ארצי של המשרד לאכיפת חוק הפיקדו , 2002כבר בדצמבר 

בי  היתר משו  שלא היו במקומות השיווק די , ת שיווקניכרי  לייש  את החוק באמצעות רשתו
משו  שהרשתות סירבו לקבל מהצרכני  מכלי משקה ריקי  ולהשיב לה  את דמי ; נקודות איסו 

או משו  שבחלק מה  לא היה מקו  מספיק לאחסו  ; הפיקדו  או הקשו עליה  את החזרת המכלי 
ותהלי" , ר מלהשיב את המכלי  הריקי עקב קשיי  אלה נמנע הציבו. מכלי המשקה שהוחזרו

 .ההשבה לא הגיע לכלל מיצוי
 מכו  ירושלי  לחקר ישראל על פי הזמנת המשרד להגנת 2004יוער כי בבדיקה שעשה בשנת 

ואת רוב , הסביבה ומשרד האוצר נאמר שלציבור מעורבות מעטה בהשבת מכלי המשקה הריקי 
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" היא שהחזרת המכלי  כרוכה בחוסר נוחות וכי אחת הסיבות לכ; 18המכלי  משיבי  אספני 
בסניפי  רבי  של רשתות השיווק ובחנויות רבות אחרות שאפשר להציב בה  מכונות : ובקשיי 

ותהלי" ההחזרה והזיכוי , המכונות הקיימות אטיות, להחזרת מכלי משקה אי  מכונות כאלה
באמצעות מכונות , אופ  ידניב( אס  הציבור הרחב 2003  ו2002בבדיקה צוי  שבשני  . 19מסורבל

 . בלבד מכלל מכלי המשקה שנאספו30% 25% כ) ובאמצעות רשתות שיווק
‰ËÚÂÓ ÌÈ˜È¯‰ ÌÈÏÎÓ‰ ˙¯ÊÁ‰· ·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰˘ Ô‡ÎÓ . ˙ˆÓÁÂÓ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ ·

 ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ Ï˘ ˙Â·Â˘Á‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙Á‡-‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰ ‚‰· ¯Â·Èˆ‰ ÛÂ˙È˘  : ¯Á‡Ó ˙‡Ê
·Á¯‰ ¯Â·Èˆ‰˘ , ÈÙ ÏÚ˘ Ï·˜ÏÂ ‰˜˘Ó‰ ÈÏÎÓ ˙¯ÊÁ‰· ÈÊÎ¯Ó‰ Ì¯Â‚‰ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ˜ÂÁ‰

ÔÂ„˜ÈÙ‰ ÈÓ„ ˙‡ Ì˙¯ÂÓ˙ ,ÌÈÏÎÓ‰Ó ÔË˜ ˜ÏÁ ˜¯ ¯ÈÊÁÓ. 
 כי תיקו  לחוק 2007המשרד להגנת הסביבה הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

חריות וכי החלת החוק ג  על מכלי המשקה הגדולי  והטלת הא) ראו להל (נמצא בהליכי חקיקה 
 יביאו להגברת התחרות   שה  עיקר התיקו  לחוק  לעמידה ביעדי האיסו  על היצרני  והיבואני  

 .על איסו  מכלי המשקה ועמה לשיפור השירות הנית  לציבור המבקש להחזיר מכלי משקה
 ÌÈÈ˘˜‰ ˙¯Ò‰Ï È„ ÏÚÙ ‡Ï˘ ÏÚ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˘˜È·˘ ÈÓ È ÙÏ Â·ˆÈ ˘ÌÈ˜È¯ ÌÈÏÎÓ ·È˘‰Ï Â , ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ÌÈ ˘ È ÙÏ ¯·Î˘ ÔÈÈˆÂ
ÌÈÏÎÓ‰ ˙¯ÊÁ‰· ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ˙¯·‚‰Ï.   

 פעולות לשינוי חוק הפיקדו 
ואול  בפועל הוא בעל מעמד ; תאגיד המיחזור אמור להיות אמצעי לביצוע חוק הפיקדו  .1

עמידה ביעדי האיסו  ,  זאת ועוד.מונופוליסטי וביצועו של החוק מותנה במידה רבה בקיומו
 ג  בית 2001על כ" עמד בשנת . שנקבעו בחוק הפיקדו  לאו דווקא כדאית לתאגיד המיחזור

נוצר "בית המשפט ציי  כי . 20המשפט המחוזי בירושלי  בשבתו כבית די  להגבלי  עסקיי 
גיד האיסו  הוא מאחר ומקור המימו  העיקרי של תא. בהסדר אותו מתווה חוק הפיקדו ' פרדוקס'

הרי ככל ששיעור האיסו  , הפרשי דמי הפיקדו  בי  הסכו  שנגבה ובי  הסכו  שמוחזר לצרכני 
ההוצאות המשתנות , בה בעת. כ  קטני  המשאבי  הכספיי  העומדי  לרשות התאגיד, גבוה יותר

  יותר תגדלנה ככל שהתאגיד יאסו, אשר סכומ  פרופורציוני לכמות הנאספת, של תאגיד האיסו 
כי בעוד שמטרת חוק הפיקדו  והאינטרס הציבורי היא להגדיל את כמות מכלי , אפוא, עולה. מכלי 

' מחסו  מימוני'הרי שחוק הפיקדו  יוצר מעי  , המשקה הריקי  אשר נאספת ומועברת למיחזור
לא על בית הדי  . 65%ומאפשר פעולה מאוזנת בהיק  איסו  של עד , לפעולת תאגיד האיסו 

 ".אול  אי  הוא ב  חורי  להתעל  ממנו, לאכה לפתור פרדוקס זההמ
:  בפעולה לתיקו  החוק2002בשל הבעיות ביישו  חוק הפיקדו  החל המשרד כבר בשנת  .2

 2004בנובמבר . האחראי  לנושא קיימו דיוני  פנימיי  ואיתרו סוגיות שפתרונ  חייב שינוי חקיקתי

__________________ 
 .אנשי  האוספי  מכלי  ריקי  כדי לקבל תמורת  את דמי הפיקדו  18
מרכז המחקר והמידע של הכנסת ,  ‰Ï‡¯˘È· ‰˜˘Ó ÈÏÎÓ ¯ÂÊÁÈÓ-È˜ÂÁ‰ ·ˆÓ : בעניי  זה ראו ג  19

 .2' עמ, )2007אפריל (
20

 .15ראו הערה   
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, צוות משרדי לניסוח הצעה לתיקו  החוק, ממלא מקו  השרששימש , הקי  חבר הכנסת איל  שלגי

 גיבשה הלשכה 2006בספטמבר .  שלח המשרד לגורמי  שוני  תזכיר בעניי  זה2005ובאפריל 
ובאוקטובר אותה שנה , המשפטית של המשרד את הנוסח הסופי של הצעת המשרד לשינוי החוק

חר שהמשרד עמד על הצור" בתיקו   כחמש שני  לא  2007במארס . אישרה הממשלה את ההצעה
 לא הובאה הצעת החוק 2008עד סו  ינואר .  אושרה הצעת החוק בכנסת בקריאה ראשונה החוק 

 .לקריאה שנייה ושלישית
להטיל את האחריות הישירה , האחד: הצעת החוק כללה שני תיקוני  שנגעו לסוגיות מרכזיות

ובכ" להחיל ג  , קביעת יעדי  כמותיי  לאיסו לאיסו  מכלי המשקה על היצרני  והיבואני  תו" 
ולצרפ  לגורמי  האחרי  הנושאי  בנטל ההוצאות על שמירת " המזה  משל "עליה  את עקרו  

 1,500להרחיב את תחולתו של חוק הפיקדו  ג  על מכלי משקה שנפח  , והאחר; 21ניקיו  הסביבה
 . ליטר5ק עד "סמ

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ ˙ÏÚÙ‰· ÂÏ‚˙‰˘ Ì , ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Â
˜ÂÁ‰ ˙ÏÚÙ‰ Ï˘ ÏË ‰Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ· ‡˘Â ‰ ‡Â‰ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚÂÙ· ÈÎ , ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈÏÂ„‚ ‰˜˘Ó ÈÏÎÓÏ Ì‚ ˜ÂÁ‰ ˙·Á¯‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ·ËÈ‰ ÔÂÁ·Ï ‰·È·Ò‰ , ¯·„‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ
‰˜˘Ó‰ ÈÏÎÓ ÛÂÒÈ‡Ï ÈÂ‡¯ ÔÂ¯˙Ù ˙˙Ï ÈÏ· ÛÒÂ  ÏË  ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ÏÈËÈ ‡Ï. 

ונוכח , לפיכ". וניתנה אפשרות לשנות  בתקנות, יעדי האיסו  נקבעו בחקיקה ראשית, כאמור .3
יש להבטיח , המרכזיות והחשיבות שיש לקביעת יעדי האיסו  בכל הנוגע להגשמת תכלית החקיקה

יצוי  שבהצעה . לאחר עבודת מטה מסודרת ומעמיקה, כי שינוי היעדי  בתקנות ייעשה בזהירות
וק שעברה בכנסת בקריאה ראשונה הוצע לבטל את סמכותו של השר להתקי  תקנות לשינוי הח

   .לרבות שינוי השיעורי  של יעדי האיסו  הקבועי  בחוק, הנוגעות לפעולותיו של תאגיד המיחזור
 הקר  לשמירת הניקיו 

 ,קיו הניחוק שמירת הקר  לשמירת הניקיו  פועלת במסגרת המשרד והיא הוקמה לפי , כאמור
 ; לרכז אמצעי  כספיי  לשמירה על איכות הסביבה,בי  השאר,  ה ת הקר ומטר. 1984 ד"התשמ

הגנה ומניעת מפגעי  , מיחזור, מניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, קיו יבכלל זה שמירה על הנ
 יתנהלו אלהכספי  , לפי החוק. 22 לקר  הכנסות שמקור  בחוק הפיקדו .על הסביבה החופית

לכל מטרה אחרת שתקד  את ביצועו של , ישמשו לעידוד המיחזור של מכלי משקה ורדבחשבו  נפ
ובאישור ועדת , בהמלצת הקר , ל כפי שיקבע השרוהכ,  וכ  למטרות הקר וחוק או את אכיפתה

 כספי הקר  שמקור  בחוק הפיקדו  ה  למעשה כספי  ששיל  הציבור .הכלכלה של הכנסת
 .קואמורי  לשמש להשגת מטרות החו

__________________ 
 וא  לא    שה  מכרו  לאו דווקא מכלי דהיינו היצרני  והיבואני  יאספו בעצמ  מכלי משקה ריקי   21

היצרני  והיבואני  יוכלו להשתמש לצור  זה בשירותיה  של . יוטלו עליה  קנסות, יעמדו ביעדי 
 .אול  האחריות לאיסו  תישאר בידיה , כגו  תאגידי איסו , גורמי  אחרי 

ני  דמי הפיקדו  שמעבירי  לה היצר) א: (הכנסות הקר  מכוח חוק הפיקדו  באות מהמקורות האלה 22
 קנסות שמוטלי  על יצרני  ויבואני  אלה בגי  ) ב(; והיבואני  שאינ  מקבלי  שירות מהתאגיד

 תשלומי כפל פיקדו  המוטלי  על התאגיד בגי  ) ג(; דיווח למשרד במועד על היק  מכירותיה  אי
י המשקה סימונ  של מכל קנסות שמוטלי  על יצרני  ויבואני  בגי  אי) ד(; עמידה ביעדי האיסו  אי

קנסות המוטלי  על בתי עסק בגי  סירוב לקבל ) ה(; הכוללת את סכו  הפיקדו " חייב בפיקדו "בתווית 
 .מכלי  ריקי 
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 אישור התקציב לפעולות הממומנות מכספי  ששולמו על פי חוק הפיקדו 
בכל שנה דנה הנהלת הקר  לשמירת הניקיו  בשימוש בכספיה שמקור  בחוק הפיקדו  ומאשרת את 

טיפול , פרסו  והסברה, חינו" בבתי ספר: התקציב מיועד לפעולות האלה. התקציב לאותה שנה
תמיכה באיסו  מכלי  שהחוק אינו חל , באיסו  מכלי משקהסיוע לרשויות מקומיות , משפטי
 .ביקורת ומחשוב, שירותי פיקוח בנמלי , עליה 

ודאות אצל הגורמי  שאמורי   עלולה להיווצר אי, א  תקציב לביצוע פעולות אינו מאושר במועד
 הזמ  לפיכ" ראוי כי התקציב יאושר קוד  לתחילתו של פרק. וביצוע  עלול להיפגע, לבצע אות 

 .שהוא מיועד לו או קוד  לתחילת ביצוע  של הפעולות שהוא אמור לממ 
 ˙Úˆ‰ ˙‡ ‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯ ˙¯˘‡Ó ÔÂÈ˜È ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï Ô¯˜‰ ˙Ï‰ ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ È ÈÈ Ú· ‰È˙ÂÏÂÚÙÏ „ÚÂÈÓ‰ Ô¯˜‰ Ï˘ È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ . Ï˘ ‰˙˘‚‰ Ì‚ ÍÎÈÙÏ
 Î‰ Ï˘ ‰ÏÎÏÎ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰¯ÂÁÈ‡· ˙È˘Ú  ˙Ò .‰Ó‚Â„Ï , Ò¯Ó· ˜¯

2004‰ ˘ ‰˙Â‡Ï ·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰ Ô¯˜‰ ˙Ï‰ ‰ ‰¯˘È‡  , ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‰ÏÎÏÎ‰ ˙„ÚÂÂ
·-1.9.04 ,‰ ˘ ‰˙Â‡Ó ÌÈ˘ÈÏ˘ È ˘ Â¯·Ú ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ¯ÓÂÏÎ. 

 ˙ ˘·2005 ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡ ˙‡ „¯˘Ó‰ ˘˜È·  ‰ÏÎÏÎ‰ ‰ ˘ ‰˙Â‡Ï Ô¯˜‰ ·Èˆ˜˙Ï ˙Ò Î‰ Ï˘
ÈÏÂÈ ÚˆÓ‡· ˜¯ ,‡ ‰„ÚÂÂ‰ÂËÒÂ‚Â‡ ÚˆÓ‡· ‰˘˜·‰ ˙‡ ‰¯˘È ; ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰2006 

‰ÏÎÏÎ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï ÏÏÎ ‰‡·Â‰ ‡Ï ; ˙ ˘Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ˙‡Â2007 ˘È‚‰ 
‰ ˘ ‰˙Â‡ Ò¯Ó· ˜¯ ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï „¯˘Ó‰ , ÚˆÓ‡· ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‰ÏÎÏÎ‰ ˙„ÚÂÂ

‰ ˘ ‰˙Â‡ È ÂÈ. 
 כי המנגנו  שנקבע בחוק הפיקדו  המשרד להגנת הסביבה הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה

לאישור תקציב הפיקדו  בקר  לשמירת הניקיו  הוא מסורבל ויוצא דופ  משו  שהוא מתנה את 
וכי העיכובי  באישור תקציב , אישור תקצוב  של פעולות משרד ממשלתי באישור ועדה של הכנסת

 .הקר  נבעו מדר" פעולתה של ועדת הכלכלה של הכנסת
 ‰ È‡ ÂÊ ‰·Â˘˙ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó , ˙‡ ‡È·‰ „¯˘Ó‰ Ì‰ÈÙÏÂ

‰ÏÎÏÎ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï ¯ÂÁÈ‡· Ô¯˜‰ È·Èˆ˜˙ . ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ· Ú·˜ ˘ ÔÂ ‚ ÓÏ ¯˘‡
·Èˆ˜˙‰ ¯Â˘È‡Ï Ú‚Â · , ÂÈÏÚ ‰È‰ ÏÈÚÈ Â È‡ ÔÂ ‚ Ó‰˘ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ¯·Ò Ì‡

ÂÈÂ È˘Ï ÏÂÚÙÏ.  
 השימוש בכספי הקר 

ואי  , שבידיו אמצעי  כספיי  אמור להשתמש בה  לביצוע תפקידו ולהשגת יעדיוגו  ציבורי  .1
הביקורת העלתה כי . זה רצוי שישמור בידיו יתרות כספיות ללא שימוש וללא תכניות לניצול 

תקציבי ההוצאה השנתיי  שאישרה הנהלת הקר  היו קטני  לעומת הכספי  שהיו צפויי  לעמוד 
להל  בלוח פירוט הכספי  שהיו .  אישרה הנהלת הקר  רזרבה תקציביתוכי בכל שנה; לרשות הקר 

וכ  תקציבי ההוצאה והרזרבה שאישרה הנהלת , 2007 2005צפויי  לעמוד לרשות הקר  בשני  
 :הקר  לאות  שני 
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 ‰Ò Î‰‰Ó ¯ÂÚÈ˘‰

‰ÈÂÙˆ‰ Ò‰ ÌÂÎ 
)˘ È ÂÈÏÈÓ·"Á(  ‰‡ˆÂ‰‰ ·Èˆ˜˙ 

)˘ È ÂÈÏÈÓ·"Á(  ‰ÈÂÙˆ‰ ‰Ò Î‰‰

)˘ È ÂÈÏÈÓ·"Á( ‰ ˘‰ 
64.4% 38.85 21.5 60.35 2005 
60.9% 30.55 19.6 50.15 2006 
55.5% 38.47 30.8 69.27 2007  

 ˘ÂÓÈ˘ Ô¯˜‰ ˙Ï‰ ‰ ‰ÓÊÈ ‡Ï ¯˘Â‡Ó ·Èˆ˜˙ Ô¯˜Ï ‰È‰˘ ÌÈ ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ˙Â¯ËÓÏÂ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯ ÔÂÈ˜È Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙ÈÈ˘ÚÏ Ì‰Ó ˜ÏÁ· Â‡ ‰·¯Ê¯‰ ÈÙÒÎ·

‰Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ‰. 
המשרד הסביר בתשובתו כי הרזרבה התקציבית נשמרת לשני  הבאות בשל צפי כי ההכנסות יקטנו 

לפעולות חינו" , וכי היא נועדה לשמש להוצאות הקשורות ליישו  התיקו  לחוק הפיקדו ; בעתיד
 .והסברה ועוד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï  ,ÒÎÏ ˜˜„ÊÈ ‡Â‰˘ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ¯·Ò Ì‡ È„Î ÌÈÙ
ÔÂ„˜ÈÙ‰ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ , ˙‡ ‚Èˆ‰ÏÂ ÂÏ ˘¯„ÈÈ˘ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ „ÂÓ‡Ï ÂÈÏÚ ‰È‰

˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰Úˆ‰‰ ˙˘‚‰ ˙Ú· ˙Ò ÎÏ Ô„ÓÂ‡‰ . ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ ·ˆ˜˙Ï È„Î
˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ˙È·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ ÚÂ·˜Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ . ˙ÏÚÙ‰· ÌÈÈ˘˜‰ ÁÎÂ 

ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰·Â ˜ÂÁ‰ ÌÈÙÒÎ ˙‡ˆÂ‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ Â· 
˜ÂÁ‰ Ï˘ ˙Â Â˘‡¯‰ ÂÈ˙Â ˘· ‡˜ÂÂ„ ‰·¯Ê¯‰Ó. 

   2006ובשנת , ח" מיליו  ש54.56  הסתכמו הכנסות הקר  מיישו  חוק הפיקדו  בכ2005בשנת  .2
   מיליו60.35הקר  צפתה שהכנסותיה באות  שני  יהיו , כמצוי  בלוח לעיל(ח " מיליו  ש17.34 בכ
  הסתכמה יתרת הכספי  בקר  2005בסו  שנת ). בהתאמה, ח" מיליו  ש50.15 ח ו"ש
 לא 2006הצעת התקציב לשנת , כאמור. ח" מיליו  ש67.15  בכ  2006ובסו  , ח" מיליו  ש50.1 בכ

משו  כ" נמנע מהקר  להוציא סכומי  נוספי  . הובאה כלל לאישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת
 .מטרות החוקא  להגשמה של 

 ˙ ˘Ï Ô¯˜‰ ·Èˆ˜˙Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2005 ˙Ó˘‚‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ¯Â·Ú „¯˘Ó‰ ‡ÈˆÂ‰ 
Î ˜¯ ˜ÂÁ‰ ˙Â¯ËÓ-1.3˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)Î-6%Â¯„‚Â‰˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ·Èˆ˜˙Ó  .( ˙ÂÏÂÚÙ˘ Ô‡ÎÓ

„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÂÚˆÂ· Â‡ ‰ ˘ ‰˙Â‡· ÏÏÎ ÂÚˆÂ· ‡Ï ˙Â·ˆ˜Â˙Ó. 
Ï Ô˙È  ‰È‰˘ ‰ÏÂ„‚ ˙ÈÙÒÎ ‰·¯Ê¯ ‰¯·Ëˆ‰ Ô¯˜· ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ‰Ïˆ 

ÔÂ„˜ÈÙ‰ . È˙ÓÂ ‰·¯Ê¯‰ ˘Ó˘˙ ‰ÓÏ „¯˘Ó‰ Ú·˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡Â
‰· ˘Ó˙˘È . ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙¯·‚‰Ï Â„ÚÂ ˘ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ˘ „ÓÏÓ ¯ÂÓ‡‰

ÂÊ ‰¯ËÓÏ Â˘ÓÈ˘ ‡Ï ,˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˘Â¯„Î ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰˘Â , ˜ÂÁ‰ È„ÚÈ ÏÚÂÙ·˘ Û‡
‚˘Â‰ ‡ÏÌ‡ÂÏÓ· Â.  

✯ 



  625 המשרד להגנת הסביבה
 Ï˜‰Ï È„Î ÌÈ˜È¯ ‰˜˘Ó ÈÏÎÓ ˙·˘‰Ï ÌÈ‡ ˙‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ÏÂÚÙÏ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÌÈÏÎÓ‰ ˙·˘‰ ˙‡ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ . ÔÂ¯˜Ú ÈÙ ÏÚ ‚Â‰ Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ"ÌÏ˘Ó Ì‰ÊÓ‰ " ÈÙÏÎ Ì‚
 ÏÂÙÈË· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ˙‡˘Ï Ì˙Â‡ Ì‚ ·ÈÈÁÏÂ ‰˜˘Ó‰ ÈÏÎÓ Ï˘ ÌÈ ¯ˆÈ‰Â ÌÈ ‡Â·È‰

Ï ÌÈÓ¯Â‚ Ì‰˘ ˜Ê ·‰·È·Ò . ˜ÂÁ ˙‡ Ô˜˙Ï Í¯Âˆ ˘È˘ ‰ ˜ÒÓ È„ÈÏ ÚÈ‚‰ „¯˘Ó‰Â ÏÈ‡Â‰
‰˜˘Ó ÈÏÎÓ ÏÚ ÔÂ„˜ÈÙ‰ , ˘˙‰"Ë-1999 , ÍÈÏ‰· ÏÁ‰ Û‡Â ˙Â·Â˘Á ˙ÂÈ‚ÂÒ ‰ÓÎÏ Ú‚Â ·

˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ,ÍÈÏ‰‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ı¯Ó‰ ‡ÂÏÓ· ÏÚÙÈ ‡Â‰˘ ÈÂ‡¯.  



 
 


