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הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 תמצית .1

 י משקה מכוחמכלעוסק במיחזור  ,אסתרינה טרטמןברת הכנסת  של חה נכתב לבקשתאשר, מסמך זה

  .2001ף בשנת נכנס לתוק  אשר ,1999–ט" התשנ,י משקהמכלחוק הפיקדון על 

קה ולהפחית את זיהום בדמי פיקדון כדי לעודד מיחזור פסולת מוצשימוש  – ההסדר הקיים בחוק

מעל  :מכלי משקה  איסוףם גבוהים שלף מביא לשיעוריאובחלקן , מדינות רבותחוקי במצוי  –הסביבה 

  1. אשר החוק חל עליהםםמכליהמ 80%-ל

ם  הקשייכןסביבה ואיכות הלמשק ולממנו התועלת , במסמך מוצגים עיקרי החוק הקיים בישראל

  .מושהתגלו ביישו

, )3' תיקון מס(י משקה מכלהצעת חוק הפיקדון על , הצעת חוק ממשלתית חדשהלבסוף מוצגת 

שהתעוררו  נועדה לפתור את הבעיותו 2007 במרס  שעברה בקריאה ראשונה בכנסת,2007–ז"שסהת

קריאה שנייה הועברה לוועדת הכלכלה של הכנסת להכנתה להצעת החוק . החוק המקורי בעקבות

 . לישיתוש

 

   1999–ט"התשנ,  משקהימכלחוק הפיקדון על  .2

 ונכנס 1999 התקבל בכנסת באפריל ,) חוק הפיקדון– להלן (1999–ט"התשנ, י משקהמכל הפיקדון על חוק

 שמיוצר מתכתאו זכוכית , משקה העשוי פלסטיק מכלהחוק חל על כל . 2001 באוקטובר 1-לתוקף ב

החוק לא כולל  . ליטר1.5-קטן מ ליטר ו0.1-גדול מ שנפחו, בישראל קאו משוו לישראלמיובא , בישראל

 .  או קרטון העשויים ניירםמכליחלב ומוצריו ושקיות או אריזות 

דמי לגבות נדרשים שקאות בהם נמכרים משעסקים הוהיבואנים , יצרני המשקאות ,פי חוק הפיקדון-על

היבואנים , במקביל מחויבים היצרנים.  משקה מלא שמכרומכלעל כל אגורות  25סכום של  בפיקדון

למו ואת דמי הפיקדון ששלהם ותמורתם להעביר ,  משקה ריקיםמכליורשתות השיווק לקבל מהצרכנים 

 .יהםעל

 הגנתלקרן לשמירת הניקיון במשרד לק פי החו-עלחוק הפיקדון קובע כי כל הכספים המגיעים ל 21סעיף 

 משקה ולכל מטרה אחרת מכלי המיחזור של מיועדים לעידוד) קנסות והפרשי פיקדונות( 2הסביבה

נדרש כל שימוש בכסף לו, הכספים ייכנסו לחשבון מיוחד בקרן. אכיפתואת צוע החוק או בישתקדם את 

 . לכלה של הכנסתועדת הכשל וקרן ההנהלת של אישור 

                                                 

המשרד להגנת האינטרנט של אתר ראו  .95% ואהמשקה ההברית שיעור מיחזור מכלי - במדינת מישיגן בארצותלמשל  1
בין השוואה  וכן, הברית-צותכמה מדינות בארחזור ביהמעל שיעור נתונים שבו , il.gov.sviva.www://http, הסביבה
דוח סופי  ,"מ"פארטו הנדסה בע"  גםורא .שיש בהן חוק פיקדון לבין מדינות שאין בהן חוק פיקדוןהברית -בארצותמדינות 

 . 2004יולי ,  לחקר ישראלמוגש למכון ירושלים ,לבחינת שינויים בחוק הפיקדון
  .קרן לשמירת ניקיון: 10 סעיף ,1984-ד"התשמ, חוק שמירת הניקיון  2
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  3:המטרות העיקריות של החוק 

 ; ניקיון שטחי ציבור •

 ;הציבור לנושאי הגנת הסביבהמודעות הגברת  •

 ;הקטנת כמות הפסולת המוטמנת באתרי הטמנה •

   ;םמכלי באלטרנטיביהטיפול הבהוצאות חיסכון  •

 ;חיסכון באנרגיה •

 ;שימוש בחומרים ממוחזריםעצם הביבה מהשפעות חיוביות על הס •

 ;צור של חומרי הגלםי או בתהליך הי של המכלים צוריהקטנת זיהומים בתהליך הי •

 4. חדשיםיצירת מקומות עבודה •

" ה"אל"תאגיד המיחזור את עיקריים בישראל המשקאות היצרני  הקימו בהתאם להוראות החוק

שהעסקים המשתמשים  ריקיםהמשקה ה מכליהחובה לאסוף את וטלת עליו מו, )איסוף  למען הסביבה(

עד , גדל בהדרגההוא  ו, 2001שנת ל 50%יעד איסוף של  5בתקנות נקבע. גבו בגינם דמי פיקדוןבשירותיו 

, 2001-בשנים שאחרי כניסת חוק הפיקדון לתוקף והתקנת התקנות ב . ואילך2006שנת מ 85%ליעד של 

  .ביקש התאגיד להקטין את היעדים וקיבל לכך את אישור הכנסת לגבי חלק מהתקופה

איסוף אוטומטי ; ידי אספנים פרטיים-איסוף ידני על: שיטותבכמה ם מכליהתאגיד אוסף את ה

 המתקשרים ישירות גופיםבאיסוף ; רשתות השיווקאיסוף ב; תחנות אזוריותאיסוף ב; באמצעות מכונות

 ).ואחרים  מלון-בתי(עם התאגיד 

 , עבור מכון ירושלים לחקר ישראל"מ"פארטו הנדסה בע"ידי חברת - על2004בשנת רך מחקר שנע

את  המונעות ,חוק הקיים יש כמה בעיותב כי העלה 6,המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצרבשיתוף 

 :ןובה, נחקקשלשמם השגת היעדים 

ידי -ם נאספים עלמכליבפועל רוב ה, בשל המנגנון שנקבע בחוק 7:של הציבור מעטהמעורבות  •

 ,משום כך. הפיקדון בחזרהדמי  אינו מקבל את שקונה את מכלי המשקהוהציבור , אספנים

שתי סיבות של הציבור המעטה למעורבות . משקה מכליהציבור רואה בחוק מעין מס על 

אפשר -במקרים רבים אי :קשייםבחוסר נוחות והחזרת המכלים כרוכה ב, קודם כול .עיקריות

בסניפים רבים של רשתות , נוסף על כך; להחזיר את מכלי המשקה הריקים במקום שבו נרכשו

                                                 
פארטו "וכן . 2007 באפריל 17– כניסה ריךתא, il/gov.sviva.www://http, המשרד להגנת הסביבההאינטרנט של אתר   3

 . 2004יולי , מוגש למכון ירושלים לחקר ישראל, דוח סופי לבחינת שינויים בחוק הפיקדון, "מ"הנדסה בע
 גם בארץ נוספו. בהן בוצעשמיחזור הוסיף אלפי מקומות עבודה במדינות ה הוכיחו שהברית-צותמחקרים שנעשו באר  4

מוגש למכון , דוח סופי לבחינת שינויים בחוק הפיקדון, "מ"פארטו הנדסה בע" ראו, בעקבות חוק הפיקדוןמקומות עבודה 
 .2004יולי , ירושלים לחקר ישראל

 .2001-א"התשס, תקנות הפיקדון על מכלי משקה  5
 .2004יולי ,  מוגש למכון ירושלים לחקר ישראל, הפיקדוןדוח סופי לבחינת שינויים בחוק ,"מ"פארטו הנדסה בע"  6
  גםו רא.2004יולי , מוגש למכון ירושלים לחקר ישראל, דוח סופי לבחינת שינויים בחוק הפיקדון, "מ"פארטו הנדסה בע"  7

הצילו את  ",מאמרה של אתי אפללוו ,2006 ביוני 14 ,הארץ" ?מי בכלל מחזיר בקבוקים לסופר ",מאמרה של רינת צפריר
 . 2006 בספטמבר 13 ,הארץ, "הפיקדון
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, מכלי המשקה להחזרת מכונות אוטומטיות אין, שבהם הדבר אפשרירבות חנויות בושיווק ה

 סיבה הואולם.  יקרות לתפעולאטיות והמכונות עצמן גם  ;ההחזרה והזיכוי מייגעתהליך ו

  8.חוסר מודעות מספקת של הציבור בישראל לחשיבותה של הגנת הסביבההעיקרית היא 

י משקה מכל מיליון 500-כ –  הנמכרים בארץםמכלימה מחציתכנוגע לברק דרישות קובע  החוק •

שנפחם ,  המשקה הגדוליםמכלי, כאמור. ם הנמכרים בישראל בכל שנהמכליהמתוך מיליארד 

 .הוראות החוקאינם כלולים ב,  ליטר או יותר1.5

לפיכך לא ו, התאגיד שהוקם בעקבות החוק הוא מונופול: בעיות הקשורות לתאגיד המיחזור •

משום שהוא ,  לתאגיד עמדת לחץ מול המדינה יש,לעומת זאת . בתחום המיחזורנוצרה תחרות

ויכוח לגביהם  ישולכן  ,לא נומקויעדים ה 9.אלא בתקנות האיסוף לא נקבעו בחוקיעדי . מונופול

התאגיד הצליח להקטין את שיעור לגבי חלק מהשנים  ואכן  10.מדינהל התאגיד מתמיד בין

 ת יביא א72%-גבוה משיעור איסוף , תפעולהעלויות בשל ,  על כךנוסף .נדרש ממנוהאיסוף ה

התאגיד לא יחתור להשיג ,  לכוונת המחוקק המקוריתבניגודהמשמעות היא ש. גירעוןל התאגיד

 האיסוף של תאגיד יעדבחוק הקיים . ) ואילך2006 משנת 85%(סוף בחוק המקורי את יעדי האי

  11.והדבר יוצר עיוותים הנוגדים את כוונת המחוקק, שנתייעד המיחזור הוא 

 ;  מתקנים בלבד בכל הארץ100-כ: משקה מכליאיסוף ם למתקני דיאין  •

נושאים בהוצאות אינם ,  את הסביבהמזהמיםשמכליהם , ותשל המשקאהיצרנים והיבואנים  •

 המזהם"קרון הגנת הסביבה בניגוד לע,  מוטלת על הצרכניםרוב העלות. הנגרמות מהזיהום

 ".שלםמ

 למעוטי יכולת אפשרחזור שנקבע בחוק ימנגנון המ :הוןבעיות של עבירות מס והלבנת  •

פתח ופתח ,  מסים מהחזרת המכלים בלי לשלםהכנסות הליהנות מ אספנים פרטיים אחריםלו

 .להלבנת כספים של עבריינים

  על איסוף מכלי משקהנתונים .3

 . בסך הכול משקהמכלי מיליארד 1.588-כחוק הפיקדון פי -על נאספו 2007עד סוף פברואר  •

 2006בשנת עליהם שחוק הפיקדון חל  משקהה מכלין מוצגים נתונים על איסוף בטבלה שלהל •

 2007:12נים של שנת ובחודשיים הראשו

                                                 
ישראל חזור יבנושאים הקשורים למו, המודעות בישראל לחשיבות הגנת הסביבה נמוכה יחסית ליתר המדינות המפותחות  8

 .מפגרת בשנים רבות אחרי יתר המדינות המפותחות
 .2001–א"התשס, הפיקדון על מכלי משקהתקנות   9

 . וכך עשתהידי התאגיד לתקן את היעדים -הכנסת התבקשה על, כאמור  10
עמידה -אי) (3' תיקון מס(י משקה מכלהצעת חוק הפיקדון על : אומדן עלות תקציבית,  מרכז המחקר והמידע של הכנסת  11

 .2005 בדצמבר 12,  עמי צדיקב כת,2005-ו" התשס)קבלים בקרןביעדי איסוף ושימוש בכספים המת
 .2007 באפריל 10 – כניסה תאריך, il.gov.sviva.www://http ,אתר המשרד להגנת הסביבה 12
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שיעור 

 איסוףה
ם שנאספו מכלימספר 

 )אלפיםב(
ם  שנמכרו מכלימספר 

 )אלפיםב(
 

 2006 ינואר  38,700 29,000 75.45%

 פברואר 34,000 25,960 76.35%

 מרס 48,970 29,800 60.85%

 אפריל 46,950 26,750 56.98%

 מאי 52,950 34,500 66.16%

 יוני 52,000 34,700 66.73%

 יולי 54,850 36,100 65.82%

 אוגוסט 61,350 39,780 64.84%

 ספטמבר 52,500 34,150 66.05%

 אוקטובר 48,100 35,000 72.77%

 נובמבר 42,850 30,400 70.95%

 דצמבר 41,300 20,500 49.64%

כ בשנת "סה 574,520 376,840 65.59%

2006 

 2007ינואר  40,000 32,300 80.75%

 פברואר 35,000 24,000 68.57%

 

  .85% – לא הושגו יעדי האיסוף שנקבעו בתקנות 2006מהטבלה עולה כי בשנת 
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 200713–ז"התשס,  )3' תיקון מס( משקה מכליהצעת חוק הפיקדון על  .4

 במרס 12-עברה בקריאה ראשונה בכנסת ב, שיזם המשרד להגנת הסביבה,  הממשלתיתחוקהצעת ה

נועדה לשפר את תהליך ההצעה  .ה לקריאה שנייה ושלישיתתוהועברה לוועדת הכלכלה להכנ, 2007

 שני בהצעה .) לעילורא( 1999-חוק המקורי מלאחר שהתברר כי יש בעיות רבות ב, יישום חוק הפיקדון

  :נים עיקריים לחוק הפיקדוןתיקו

 לשם כך. )לא כולל ( ליטר1.5ם שנפחם עד מכליולא רק על   המשקהמכליהחלת הוראות החוק על כלל  .1

 ).כולל( ליטר 5-ל עד חל החוק עליוש מכלה נפח הגדרתהורחבה 

יוביות גדיל את ההשפעות החלהכך ו , המשקה הממוחזריםמכלימספר את  גדיללה  היאתיקון זהמטרת 

ניקיון : חוק הפיקדוןהמטרות העיקריות של כמה מ שיגלהו ,איכות הסביבה המשק ועל מיחזור על השל 

הקטנת נפח הפסולת ו) אספו למיחזוריבקבוקים רבים שמושלכים היום ברשות הרבים י(שטחי ציבור 

 .המושלכת לאתרי הטמנה

תוך ,  משקה ריקיםמכלישקה לאסוף ולמחזר  ממכלישל אחריות ישירה על יצרנים ויבואנים  הטלת .2

 . אחריות המוטלת כיום על תאגיד המיחזור הוצמצום, כך לקביעת יעדים כמותיים

 מכליוביל להגברת התחרות בשוק האיסוף והמיחזור של הטלת אחריות ישירה על היצרנים והיבואנים ת

מטרת  . משקה ריקיםמכליבקש להחזיר לשיפור מערך האיסוף ולייעול השירות לציבור המ, משקהה

הנטל הכרוך ביישום הוראות החוק בין היצרנים והיבואנים של באופן מאוזן יותר את  לחלקהתיקון גם 

העיקרון  ליישום תתרוםבאופן זה נטל החלוקת האחריות ו. העסק והצרכנים- המשקה לבין בתימכלי

 ".משלם םהמזה"

 ,2007–ז"התשס,  התקבל בכנסת חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים2007 כי בינואר בהקשר זה יצוין

דרישה מיצרנים ומיבואנים לעמוד ביעדים לסילוק  ובו, יצרןהקרון אחריות המבוסס גם הוא על ע

 .ביעדים אלהעמידה -צמיגים והטלת סנקציות כספיות על אישל ולמיחזור 

כדי לאפשר ,  נוסף על היעדים השנתייםשנתיים-לקבוע יעדי איסוף רבמוצע  הצעת חוק הפיקדוןב

 יצרן או יבואן שלא יעמוד ביעדי האיסוף השנתיים ישלם .םמכליליצרנים וליבואנים גמישות באיסוף ה

-בעמידה ביעדי האיסוף הר-אי.  שלא נאסףמכל עבור כל לקרן לשמירת הניקיון את דמי הפיקדון

שנתיים ייקבעו - מוצע כי יעדי האיסוף הרב.דמי פיקדון כפוליםתשלום של  שנתיים תגרור סנקציה

 עד עתה ,כאמור – משקה בחוקה מכלילקבוע את יעדי המיחזור של  מוצע  כן.של שלוש שניםתקופות ל

 .הם נקבעו רק בתקנות

יכיר לפיהם ש וקובעת כללים ה"אל תאגיד המיחזור הקייםופול של לבטל את המונבקשת הצעת החוק מ

בשל בכך שואפת הצעת החוק לפתור את הבעיות שנוצרו . תאגידי מיחזור שיוקמובהשר להגנת הסביבה 

   .קיומו של תאגיד מחזור אחד עד היום

                                                 

, 2007 במרס 7, 285/חוברת מ, הצעות חוק,  רשומות2007–ז"התשס, )3' תיקון מס(הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה   13
 .266-274' עמ
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 מקורות .5

  ותדוח

, מוגש למכון ירושלים לחקר ישראל ,דוח סופי לבחינת שינויים בחוק הפיקדון  ,"מ"פארטו הנדסה בע"

 .2004יולי 

 חקיקה

 .1999–ט"התשנ,  משקהמכליחוק הפיקדון על 

 .2001–א"התשס,  משקהמכליתקנות הפיקדון על 

 .1984–ד" התשמ, ניקיוןהחוק שמירת 

, 285/חוברת מ ,הצעות חוק, ומות רש2007–ז"התשס, )3' יקון מסת( משקה מכליהצעת חוק הפיקדון על 

 .266-274' מע, 2007 במרס 7

 

 מסמכי כנסת

הצבעה בקריאה ראשונה על הצעת חוק הפיקדון  – 2007 במרס 12 הכנסת מיום  מליאתפרוטוקול ישיבת

 .2004-ז"התשס, )3' תיקון מס( משקה מכליעל 

 .2005 ביולי 20,  מישיבת ועדת הכלכלה469' קול מספרוטו

 .2005 באוגוסט 16,  מישיבת ועדת הכלכלה492' פרוטוקול מס

 .2005 בנובמבר 21,  מישיבת ועדת הכלכלה525' פרוטוקול מס

' תיקון מס( משקה מכליהצעת חוק הפיקדון על : אומדן עלות תקציבית  , של הכנסתומידעמחקר המרכז 

 12, עמי צדיק ב כת,)2005-ו" התשסעמידה ביעדי איסוף ושימוש בכספים המתקבלים בקרן-אי( )3

 .2005בדצמבר 

 .2007מרס ,  עמי- נעמי מיבהכת ,סקירה השוואתית: מיחזור נייר , של הכנסתמידעהמחקר והמרכז 

 

 עיתונות

 .2006 בספטמבר 13 ,הארץ ,"הצילו את הפיקדון ",אתי אפללו

 .2006 ביוני 14 ,הארץ ,"?מי בכלל מחזיר בקבוקים לסופר" ,רינת צפריר
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 שיחת טלפון

 .2007 באפריל 23, שיחת טלפון,  הסביבהלהגנתהאחראי על חוק הפיקדון במשרד , יואב גואל

 

 אתרי אינטרנט

   http://www.sviva.gov.il,המשרד להגנת הסביבההאינטרנט של אתר 

 


