
 

מחזור 
כפי שהדבר בא לידי ביטוי בחוק , מטרת עבודה זו היא להראות את ההתפתחות שחלה בישראל בנושא המחזור

. 1הוא חוק הפיקדון על מיכלי משקה, כיום בישראל החוק הנוהג בנושא. הקיים ובהצעות החוק העתידות להתקבל

נערוך סקירה כללית וזאת על אף שהדיון בנושא , מפאת קוצר היריעה. 2נדון בעבודה בהצעת חוק האריזות, בנוסף

. הינו נרחב ומעמיק ביותר

החוק עבר מספר .  ועל הפעלתו הופקד המשרד להגנת הסביבה1.10.2001-  חוק זה נכנס לתוקפו ב:חוק הפיקדון

. 9.2.10-  נכנס לתוקף ב4כאשר האחרון, 3תיקונים

עידוד , הקטנת כמות הפסולת המוטמנת באתרי סילוק פסולת, שיפור רמות הניקיון ברשות הרבים :מטרות החוק

התיקון מורה על העלאת מחיר הפיקדון עבור כל . 5ותמרוץ לשימוש במכלי משקה הניתנים למחזור ולשימוש חוזר

כל אותם גופים המחויבים לקבל מהצרכנים את מכלי המשקה הריקים , כך שמעתה והלאה, מיכל משקה שנמכר

יגבו פיקדון על סך , היבואנים וחלק מרשתות השיווק, כל יצרני המשקאות, ולתת בתמורה את דמי הפיקדון ששולמו

כשהמפר הוראה זו ,  מכלים מאדם בכל יום50רשתות השיווק מחויבות לקבל עד .  אגורות כבעבר25 אגורות ולא 30

בו רשתות , מטרת הסנקציה היא לתת פיתרון למצב הבעייתי. בגין כל סירוב ₪ 1800יאלץ לפצות בסכום של עד 

,  מיליון מיכלים בשנה490כלומר כ , 77%יעד האיסוף עלה ל , בנוסף. השיווק מסרבות לקבל את אותם מיכלים

 מיליון מיכלים 70- תוספת של כ- (1כפי שניתן לראות בנספח ) מיליון מיכלים שנאספים בפועל כיום 420- לעומת כ

שינוי נוסף שנעשה בעקבות התיקון הוא הטלת החובה למימון איסוף הבקבוקים על היצרנים והיבואנים . בשנה

שינוי זה נועד לאפשר עמידה . (שהוקם לצורך כך, ה"כאשר קודם לכן האחריות הוטלה על תאגיד מחזור בשם אל)

הוחל , בראשיתו. שכן כך נותק הקשר בין הכנסות תאגיד המחזור לבין יעדי האיסוף, ביעדי איסוף גבוהים יותר

, עת תיקונו.  ליטר ועד ליטר וחצי0.1אשר נפחם בין , זכוכית ומתכת, החוק על כל מכלי המשקה העשויים פלסטיק

אלא שעליהם לא , אלו שנפחם הוא בין ליטר וחצי ועד חמישה ליטרים, דהיינו, נכללו בחוק גם הבקבוקים הגדולים

כך שהעוקץ שניטל מהם בשל , 6 מהבקבוקים הגדולים50%התיקון מחייב איסוף של לפחות , עם זאת. הוטל פיקדון

 20,000התיקון מחייב את היצרנים והיבואנים בהצבה ותפעול של , כל זאת ועוד. הופחת על ידי כך, אי הטלת פיקדון

מטרת הוספת . (!) 250%גידול של , כלומר,  מיכלי איסוף8,000כאשר לפני כן היו רק , מכלי איסוף ברחבי המדינה

הרעיון שעומד מאחורי החיוב הוא . היא להפוך את מלאכת המחזור למלאכה פשוטה עבור הצרכנים, מיכלי האיסוף

אי . על מנת למחזר" התאמץ"שהצבת יותר מיכלי איסוף תוביל להיקף מחזור גדול יותר כוון והצרכנים לא יצטרכו ל

.  ולא על הצרכניםעמידה ביעדי האיסוף והמחזור תגרור קנסות ישירים שיוטלו על היצרנים והיבואנים

אשר מצמצמת את הפער בינינו לבין , מכל האמור עולה כי ישנה מגמת התקדמות בנושא המחזור במדינת ישראל

: עם זאת לא יכולנו שלא לתהות בנוגע לכמה נושאים אשר נעלה רק את חלקם בפניכם. המתרחש בעולם

מדוע לא להעלות לסכום שיגרום , אם כבר בחרו להעלותו? מדוע הועלה שיעור הפיקדון על הבקבוקים במעט.1

, ככל הנראה, הייתה (בדומה לבקבוקי הבירה כיום)למיכל  ₪ 1הטלת פיקדון בסך : לדוגמא? לצרכן לרצות למחזר

גובה הפיקדון הנמוך . הצרכן רואה בפיקדון כמעין מס נוסף שהוטל עליו ותו לא, גורמת לצרכן למחזר כיוון וכיום

                                                 
 .["חוק הפיקדון: "להלן] 1710ח "ס, 1999-ט"התשנ, חוק הפיקדון על מיכלי משקה 1
 ("חוק המוצע:"להלן) 2010ע "התש-הצעת חוק האריזות 2
: ראה 3

www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=pikdon_recyc&enZone=pikdon_recyc (אתר : להלן
 (משרד הגנת הסביבה

 .["התיקון: "להלן] 2010-ע"התש, (4' תיקון מס)חוק הפיקדון על מכלי משקה  4
 .3ש "לעיל ה, אתר משרד הגנת הסביבה 5
 .1ש "לעיל ה, ה לחוק הפיקדון7' ס 6

הפקולטה למשפטים 
' שנה ג- ע"תש

ראובן שמחייב 
קוברסקי -אדוה אבוטבול 

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Zone&enDispWho=pikdon_recyc&enZone=pikdon_recyc


טענה נוספת שהועלתה היא כי . 2.  אינו מהווה עבור הצרכן תמריץ להחזיר את הבקבוקים (אפילו לאחר ההעלאה)

, אלא שלדאבוננו, התיקון לחוק הפיקדון יביא להפחתת מעורבותם של הגורמים העבריינים שהשתלטו על שוק זה

כדוגמת , שכן עיקר עיסוקם הינו כלפי עסקים קטנים, עניין זה אינו יכול לפתור את בעיית הגורמים העבריינים

אנו מתקשים לראות אנשים רבים המגיעים למסעדה ויוצאים ממנה ,  1₪גם אם עלות בקבוק תהא . מסעדות

  7...כשבחיקם בקבוקים למחזור

הוא אולי רעיון , הקובע את היעדים והטלת האחריות על היצרנים והיבואנים לעמוד בהם, ב לחוק הפיקדון7' ס. 3

שיטרח לשים את אותם מכלים במכלי , נדרש שיתוף פעולה מצד הצרכן, אך בסופו של יום, יפה וסביבתי כשלעצמו

ואכן התחייבו אותם יצרנים לקמפיין הסברה , ב"ניתן לדרוש מהם אולי ליצור מודעות דרך פרסום וכיו. האיסוף

 50%הבעיה מחריפה נוכח החובה למחזר ? אך כיצד ניתן להעניש על דבר שאין להם שליטה מלאה לגביו, שנתי נרחב

כי אם טוב ליבו , עליהם כלל לא מוטל פיקדון ואין אפילו תמריץ כלכלי לצרכן לסייע בנושא, מהמכלים הגדולים

. ודאגתו לסביבתו גרידא

עניין זה ידרוש מהם עלויות ? לקבל מכלים מצרכנים, מדוע להטיל חובה על סופרמרקטים ומכולת קטנים. 4

 8?האם פגיעה זו הינה מידתית. לשם אחסונם, כדוגמת מחסן, כלכליות נרחבות

אמור הוא ,  וכעת משהפך להצעת חוק25.04.10- התזכיר אושר בוועדת השרים לחקיקה  ב  :הצעת חוק האריזות

  .הסביבה בוועדת פנים והגנת, נהלעלות להצבעה לקריאה ראשו

, כמו כן. הרבים במשק חברי הכנסת יתמודדו עם ההסתייגויות של התאחדות התעשיינים ויצרני האריזות

לשם . ובכך לנצל את היתרון לגודל, היצרנים להתאגד התעשיינים מעוניינים להקים תאגיד מחזור אחד שיאפשר לכל

. להגבלים עסקיים יצטרכו לקבל את אישור הרשות, כך

ובכלל אריזות , של מוצרים ממגוון רחב, החוק המוצע יחול על אריזות העשויות מכל חומר שהוא ומכל מקור שהוא

. החוק יחול על מוצרים ביתיים ותעשייתיים גם יחד. חומרי גלם ומוצרים מעובדים, של מוצרים טבעיים

כמות הפסולת  לעודד שימוש חוזר ומחזור ולהביא להפחתת,  לצמצם יצירת פסולת אריזות מיותרת:החוק מטרת

התועלת המרכזית הצפויה מהחוק המוצע היא החיסכון הצפוי בעלויות הישירות והעלויות . המועברת להטמנה

החוק המוצע יסייע לרשויות מקומיות להפחית את עלויות . החיצוניות של הטיפול בפסולת במתכונתו הנוכחית

. הטיפול בפסולת בכלל ויסייעו להפוך את הפסולת ממטרד למשאב

 כולל העלות הכרוכה ,במחזור אריזות המוצרים טיל על היצרנים והיבואנים את האחריות לטיפולמ  המוצעהחוק

משקל האריזות של המוצרים   מסך60%למחזר , 2014 עד שנת  לפי חוק זה,היצרנים והיבואנים יהיו מחויבים .בכך

נייר וקרטון , אריזות מזכוכית- מחזור שנתי לפי סוג החומר  יצרן יהיה חייב לעמוד ביעד. שנמכרו או יובאו בכל שנה

 מכלי המשקה הגדולים הכלולים ביעדי המחזור שנקבעו לגביהם בחוק) 40%- פלסטיק ועץ ; 65%– מתכת ; 70%- 

נשאלת השאלה האם הנטל הכלכלי מהווה פגיעה . הייכללו גם במסגרת יעדי המחזור של הפלסטיק בחוק ז, קדוןיהפ

העלות , בדברי ההסבר של הצעת החוק נאמר כי לפי הניסיון בעולם? מידתית ברווחיותם  של היצרנים והיבואנים

הנוספת הצפויה לכל אריזה לא תעלה על סדר גודל של אגורה לכל אריזה משווקת ותשלום זה אף צפוי לרדת בחלוף 

. כך שנראה שהפגיעה הינה מידתית. הזמן

המלאכה , עם זאת. ישנה מגמה ההולכת ומתרחבת למען שיפור איכות הסביבה והגנתה,  כפי שניתן לראות:סיכום

הנושאים עליהם דיברנו בעבודה הם רק קצה . עדיין רבה ונראה כי ישנם עוד נושאים רבים אותם צריך לעגן בחוק

בד בבד עם , חייבים לקבל מענה הולם', ניירות וכד, תרופות, מחזור סוללות :נושאים כגון. הקרחון מבחינת מחזור

הם הממחזרים של , שכן חשוב לזכור שהילדים של היום, שיתוף משרד החינוך לשם הטמעת הנושא בבתי הספר

 .המחר

                                                 
. לחוק  הפיקדון שמתיר לעסקים כדוגמת מסעדות שלא לגבות פיקדון (ב)4' יש לשים לב לס 7
, מרחיב שנדרש כוח אדם למיין את המכלים ולעיתים עקב חוסר מקום מיוחד לכך. 49(, 2008 )ניתוח עלות תועלת למשק- שינוי חוק הפיקדון על מכלי משקהדורון לביא  8

החוק עצמו עוסק . י משיכה של חרקים ומזיקים לריח הרע המופץ מאותם מכלים"מה שיוצר מפגע תברואתי ע, הרשתות הגדולות מאחסנות את המכלים עם מוצרים אחרים
 (ב)7' במיוחד לאור ס. בעיניי זה רחוק מלהיות סביר??  מכלים מאדם ליום50ר יצטרך לאחסן " מ30האומנם עסק בגודל . ר" מ28לעניין גודל עסק קטן מ ( ב)(1)(ג)6' בכך בס

. בעולם המשפט' סביר'מיותר לציין את הבעייתיות של המונח . המחייב איסוף מאותם עסקים בתדירות סבירה, לחוק
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