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חוקלהסדרתהטיפולבאריזות,התשע"א-2011*

פרקא':מטרהוהגדרות

מטרת חוק זה לקבוע הסדרים לעניין ייצור אריזות וטיפול בפסולת אריזות, שנועדו  1  מטרה 
לצמצם את כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות, 

לשם הקטנת ההשפעה השלילית הסביבתית של אריזות ופסולת אריזות, ובכלל זה -

הסמכת השר לקבוע הסדרים לעניין אמצעי הפחתה במקור, שעל יצרנים של  ( 1)
אריזות לפעול לפיהם; 

הטלת אחריות מורחבת על יצרנים של מוצרים ארוזים, על יצרנים של אריזות   (2)
שירות ועל יבואנים של מוצרים ואריזות כאמור, בכל הנוגע לסימון האריזות ולביצוע 
מיחזור מוכר של פסולת האריזות הנובעת מהן, לרבות קביעת יעדים מחייבים למיחזור 

כאמור, והסדרת גופים מוכרים שיפעלו בשמם של היצרנים והיבואנים האמורים;

הטלת אחריות על אחראים לפינוי פסולת לקבוע הסדרים לעניין הפרדה של פסולת   (3)
אריזות ולעניין איסוף ופינוי של פסולת אריזות, וקביעת איסור על השלכת פסולת 

אריזות ועל איסוף או פינוי של פסולת אריזות שלא על פי ההסדרים האמורים; 

קביעת איסור הטמנה של פסולת אריזות   (4)

בחוק זה - 2 הגדרות 
"אחראי לפינוי פסולת" - רשות מקומית, וכן כל מי שחייב לפי כל דין, למעט חובה מכוח 

חוק עזר, באיסוף ובפינוי של פסולת משטח שבבעלותו או בהחזקתו; 

"אמצעי הפחתה במקור" - אמצעים שיש לנקוט בשלבי הייצור של אריזה, אשר נועדו 
לצמצם אחד מאלה:

כמות פסולת אריזות, לרבות באמצעות התאמת החומרים שמהם עשויה   (1)
האריזה לשימוש חוזר; 

ההשפעות השליליות - הסביבתיות והבריאותיות - של פסולת אריזות,   (2)
לרבות התאמת החומרים שמהם עשויה האריזה למיחזור או להשבה;

תכולת החומרים המסוכנים באריזה;  (3)

"אריזה" - חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול 
למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו, 

ושמתקיימים לגביו תנאים אלה:

הוא אינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש   (1)
במוצר; 

הוא אחד מאלה:  (2)

אריזת מכירה - אריזה שנועדה לצורכי מכירה למשתמש סופי או  (א) 
לצרכן, בנקודת מכירה;

אריזה קבוצתית - אריזה שנועדה לרכז בנקודת מכירה כמה מוצרים  (ב )
למכירה, שאפשר להפרידה מהמוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של כל 
מוצר או על אריזת המכירה שלו, בין שהמוצרים נמכרים בנקודת המכירה 
למשתמש סופי או לצרכן יחד עם האריזה הקבוצתית ובין שהיא משמשת 

לחידוש מלאי המוצרים בנקודת המכירה;
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ו הובלה של כמה 
ול ידני בהם ולשם 
כולות המיועדות 

שה, באוויר או בים;

 אריזה רב–פעמית;

בידי יצרן או יבואן;

שימוש בה לאריזת 
 שלא בעת הייצור;

י הוראות סעיף 12;

ת סימן א' בפרק ד';

סדר לאיסוף ופינוי 
קבעו לפי סעיף 23;

לת אריזות לחומר 
ש להפקת אנרגיה;

רשה על פי כל דין;
1; ים, התשנ"ג-1993  

2; ת, התשנ"ט-1999  

ל מוצרים ארוזים; 

יבא אריזות שירות;

א מוצרים ארוזים; 

שמעותם בסעיף 6;

ל מוצרים ארוזים; 

יצר אריזות שירות;

חר, מוצרים ארוזים;

מכירה, לשיווק או 
וצר אחר בישראל; 

חומרי גלם, למטרה 
יחזור חומר אורגני, 

ולמעט השבה;

רשה על פי כל דין;

 או שלא בתמורה;

שרד, לפי סעיף 47;

" - כל אחד מאלה:

של משרד הביטחון;

בא הגנה לישראל;

תפקידים מיוחדים;
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אריזת הובלה( ג )- אריאזריה זתש נוהועבדלה ה ל-א פארשירז נה שישנאוהע דאוה  להואבפלשה ר נשלש יכאמה ה א (ג) 
מוצרים למכירה או משולצ ראירםי זלומת כקירבוה צאתוי ושת,ל  כאחרליוזופתה  קלבטויצפותיל ויתד, ניכ חבלהוםפ וה ללשטים פ
מניעת גרימת נזק כמנתיועצתא גה ריממהתו בנזלקת םכ, תווהצכאל ה לממהעוטב למתכום,ל וותה כהל מילומעעדוט ת מ

להובלה ביבשה, באלווהיורב לאהו  בבייבם;

"אריזה חד–פעמית"" א- ריאזרהי זחה ד–שפאעינמיה ת"א רי-ז הא רריזב–ה פעשמאיינת;ה

"אריזה רב–פעמית" "-א ריאזריהז רה ב–שפנועעמדיהת " ל- שיאמרויזש ה חושזנרו עבידדהי  ליצשירן מואוש  יחבווזארן ;

"אריזת שירות" - א"ריאזריהז תה משייורעודתת"  ל- מאכריירזהה  אהו מליושעיודותק  לבימכשירראהל , אוש להששייוומוק שב יבשה רלאאל,ר יזשתה 
המוצר מתבצע שלהא מבועצרת  מהיתיבצוצר;ע

"גוף מוכר" - חברה" גושף הממונכהרל"  ה- כיחרב רבהה  לשפהי מנהוהרל אוהתכ יסר עיבףה  2ל1;פ

"הכרה" - הכרה ב"חהברכרה הכ" גו- ף המכורכרה  לבפחי ברהוה רכאוגותף  סמיומכן ר א'ל פבי פהרוק רדא'ו;

"הסדרי הפרדה, אי"סהוףס דורפיי נוהי"פ ר-ד הה, סאדירס ולף הופפרינדוית " פ-ס והלסת דרא רליזהופת רודהת ספדרס וללאתי סאורףי זוופתי נוויה 
של פסולת אריזות משולפ רפדסות,ל תש נאקרביזעוו ת למפוי פסרעדיתף,  23ש;נ

"השבה" - הפקת א"נהרגשיבה ה"מ פ- סוהלפתק תא ריאזנורגת יאה ו מתפהסולילךת  עאירביוזדו ת שלא ו פתסוהללית ך אערייזבוותד  לשחלו מפרס ו
המשמש להפקת אנהרגמישה;מ

"ההששבבה ה בממופכערל ת"ה -ש בהה שבהמה ורבמשפה עלע ל הפיש בכהל  הדימן;ו "השבה מוכרת" - 
;נ11  כ1 "חומר מסוכן" - כה"גחדורמתר ו מבסחווכןק " ה-ח וכמהרגידםר תהו מבסוחכונקי םה, חוהמתרשינם" גה-3מ9ס9ו1  כ

"חוק החברות" - ח"וקח וקה חהבחרוברת,ו תה" ת- שנח"וטק -9ה9ח9ב1  ר;ו2ר2

"יבואן" - יבואן של" יאבוריאזןו" ת - שייברוואתן  אשו לי באוראיןז ותש ל שימורוצתר יאםו  יארבווזאין ם; ש

"שייברוואתן"  ש- ל מיא רישזומיתי בשאי רוארתי"ז ו- ת מיש ירשומתי; "יבואן של אריזות 

"יבואן של מוצרים "יארבווזאין ם"ש ל-  ממוי צרשימםי יבאראו זימוםצ" רי- ם מיא רשוזמייםי; ב

"יעדי מיחזור" - יע"דייע דמיי חמזיורח זולרפ"י  -ס ויג עחדוי ממרי וחיזוערד  למפיי חזסוורג  כחוולמל,ר  וכימעדש ממיעוחזתוםר  בכוסלעלי, ף כ6;מ

"יצרן" - יצרן של א"יריצזרוןת"  -ש יירצורתן  אשו לי צאררןי זושתל  שמיורצורית ם אוא ירוצזרין ם; ש

"יצרן של אריזות ש"יירצורתן"  ש- ל מיא רישזומיתי צשרי ראורתי"ז ו-ת  משי ירשומת;י

"יצרן של מוצרים א"ירוצזרין ם"ש ל-  ממוי צרשימםי יאצרר,ו זביעם"צ מ-ו  מאיו  שבמאיימצצר,ע ובת עאצחמור,  אמוו צבראימם צאערווזת יאם;

"מוצר ארוז" - מוצ"ר מושצארר וזא רבוזא" רי-ז המ ושצרא ינשהא ראוזר יזבתא רישזירהו תש, איהנמהי ואערדי זלתמ כשייררוה, ת,ל השימויווק עדא ו ל
לייצור מוצר אחר בלייישצרואר ל; מ

"עימביוחדז ורש"ל  -פ סתוהללתי ךא רעייזובות ד לשמול צפרסיום,ל תל חאורמיזרויתם  לאומ ולצחרוימם,ר יל גחלוםמ, רילםמ טארו הל  "מיחזור" - תהליך 
שלשמה יועדה הארשיזלהש במרה איושוענדהה  אהו אלרימזטהר הב ראאחשרונת, ה לראוב ולתמ טמירחהז ואר חחרותמ, ר לראובורגתנ י,מ 

ולמעט השבה;

"מיחזור מוכר" - מ"ימחזיוחרז ובר ממפועכלר " מי- חזמויר חזהורמ וברמשפהע לע למ יפיח זוכרל  הדימן;ו

"המעכביררהה "ל מ- שלרתבמושת  סהועפיב, רבה תלמומרשה תאמו ש שסלופא י, בבתתמומוררה;ה "מכירה" - לרבות 

"המנהל" - מי שמו"נהה מנכהאלח"ר א- י מעי ל שתמחוונםה  כהאארחירזואית  עבלמ שתרחוד, ם לפהי ארסיעזיוףת  7ב4;מ

"מערכת הביטחון" "- מכעלר כאת חדה במיטאלחוהן:

ח(ון1 ) משרד הביטח(ון1 ) ויחימדושרת ד סהמבךי טשחלו ן מוישחריד דוהתב יסטמחךו ן;  (1)

(2ש )רצבא הגנה לי(2ש )ראל;צ  (2)

ח(ו3ן ) שירות הביטח(ו3ן ) הכלשיליר וותה מהובסידט חלוןמ והדיכעלילן י וולהתמפוקסידד ילם מומדיויעחידן יום;ל  (3)
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והמכון  אטומית  לאנרגיה  הוועדה  שבאחריות  הגרעיני  המחקר  מרכזי   (4)
הביולוגי;

גוף  בעבור  ביטחוני  ציוד  המייצרים  או  המפתחים  ומפעלים  ספקים   (5)
(4), ששר הביטחון הודיע עליהם למנהל; לעניין זה,  (1) עד  המנוי בפסקאות 
"ציוד ביטחוני" - כהגדרתו בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים 

ביטחוניים), התשס"ו-2006 3;3

משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר;  (6)

"המשרד" - המשרד להגנת הסביבה;

"פסולת אריזות" - אריזות לאחר שימוש בהן למטרה שלשמה יועדו בראשונה, ולעניין 
אריזות רב–פעמיות - לאחר תום השימוש החוזר בהן;

"הקרן לשמירת הניקיון" - הקרן לשמירת הניקיון שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק שמירת 
הניקיון, התשמ"ד-1984  4;4

"רשות מקומית" - עירייה, מועצה מקומית או איגוד ערים שבין תפקידיו איסוף ופינוי 
של פסולת;

"שימוש חוזר" - שימוש נוסף באריזה למטרה שלשמה יועדה בראשונה;

"השר" - השר להגנת הסביבה 

פרקב':נקיטתאמצעיהפחתהבמקור

השר, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובאישור ועדת הכלכלה  3  הוראות לעניין 
של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין אמצעי הפחתה במקור  אמצעי הפחתה  במקור 

קבע השר הוראות לפי סעיף 3, לא ייצר אדם אריזה אלא בהתאם להוראות אלה, אלא  4  ייצור אריזה בהתאם 
אם כן האריזה מיועדת לייצוא לאמצעי הפחתה  במקור 

פרקג':חובותיצרניםויבואניםשלמוצריםארוזיםאושלאריזותשירות

השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין סימון  (א)  5  חובת סימון אריזות
אריזות, לרבות אופן הסימון, תוכנו, גודלו ומיקומו 

קבע השר הוראות לפי סעיף קטן (א) -  (ב) 

לא ייצר יצרן ולא ישווק יבואן מוצר ארוז או אריזת שירות, אלא אם כן   (1)
סומנו בהתאם להוראות אלה;

לא ימכור אדם שעיסוקו במכירה של אריזות, של מוצרים ארוזים או של   (2)
מוצרים הנמכרים באריזת שירות, מוצר ארוז או מוצר באריזת שירות, אלא אם 

כן סומנו בהתאם להוראות אלה 

יצרן ויבואן יבצעו מיחזור מוכר של פסולת האריזות של המוצרים הארוזים או  (א ) 6   חובת מיחזור
של אריזות השירות, לפי העניין, שייצרו או שייבאו כאמור, בשיעורים המפורטים להלן, פסולת אריזות 

לפחות, בהתאם לסוג חומר האריזה, מסך משקל האריזות החד–פעמיות של המוצרים 
מאותו סוג חומר שמכר היצרן או היבואן באותה שנה (בפרק זה - יעדי מיחזור לפי סוג 

חומר):

זכוכית, נייר או קרטון - 60 אחוזים;  (1)

מתכת - 50 אחוזים;  (2)
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טיק - 5 22 אחוזים;

עץ - 15 אחוזים 

 קטן (א) לא יפחת 
ם שמכר היצרן או 

 יעד מיחזור כולל) 

ט בסיוון התשע"א
יעדי המיחזור לפי 

ולל, כמפורט להלן:

עד ליום ה' בטבת 
ומר כמפורט להלן, 

פחת מ–30 אחוזים: 

קרטון - 30 אחוזים;

תכת - 20 אחוזים;

סטיק - 15 אחוזים;

עץ - 15 אחוזים;

ובלבד  להלן,  ורט 
פחת מ–40 אחוזים:

קרטון - 40 אחוזים;

תכת - 30 אחוזים;

טיק - 5 22 אחוזים;

עץ - 15 אחוזים;

ובלבד  להלן,  ורט 
פחת מ–50 אחוזים:

קרטון - 50 אחוזים;

תכת - 40 אחוזים;

טיק - 5 22 אחוזים;

עץ - 15 אחוזים;

להלן, ובלבד  ורט 
פחת מ–55 אחוזים:

קרטון - 55 אחוזים;

תכת - 45 אחוזים;

טיק - 5 22 אחוזים;

עץ - 15 אחוזים 

את שיעור פסולת   

מוכר לפי סעיפים 
אחוזים מסך משקל 

בואן באותה שנה  
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פלסטיק - 5 2(32  )אחופזילםס;  (3)

עץ - 15 אחוז(י4 )ם   (4)

(אבר) יזות סךש יפמסוחזלר ת יצהראן ריאזוו ית בושיאן מלחזפרי  יהצוררן אואות  יסבועיאףן  קלטפןי  (האו) רלאוא תי פסחעית ף סך פסולת ה (ב) 
מ–60 אחוזים מסך ממ–0ש6ק ל אהחואזיריםז ומת סךה חמד–שפקעל מיהואתר יזשול ת כהלחל ד–הפמועצמירויתם  ששלמ ככרל לה יהצמרןו צארוי 

היבואן באותה שנהה (יבבופארן ק בזאה ו-ת יה עשד נמה י(חבזופרר קכ וזלה ל) -

על אף הורא ו(גת ) סעיעפלי םא ףק טהנוירם א(ואת)  וס–ע(יב)פ,י םב תקקטוניפםה  (שא) מיוו–(ם ב),כ "בט תבקוסיפווהן  שהמתיושםע "כא"  (ג )
(1 ביולי 2011) ועד (י1ו םב יוט'ל י ב1ט1ב0ת2 ) הועתדש יעו"םה  (ט'1 3 בטבבדצת מהברת ש14ע0"2ה)  (י1ה3י ו בידעצדמי ברה מ4י1ח0ז2ו) ר ילהיפוי  

סוג חומר ויעד המיסחוזגו ר חוהמכרו לויל, עדכ מהפומירחטז ולר הלהן:כ

1ה1ת20ש) ע"עאד  (ל1י ובםי ולהי'  1ב1ט0ב2)ת   בתקופה שמי(ו1 )ם כ"בט תקבוספיוהו ן שהמתיושם ע"כא" ט( 1 בבסייווולןי   ( 1)
התשע"ב (31 בדצמהברת 1ש1ע0"2)ב  (-1 3י הביוד צימעבדיר  1ה1מ0י2)ח זו-ר  ילהפיוי  יסועגד י חוהממרי חכזומרפ ולרפטי  לסוהג לן,ח 

ובלבד ששיעור יעדו בהלמביד חזושר שיהעכוורל יל עלד א הימפיחחזת ורמ –ה0כ3 ולאלח ולזיא ם:י 

זטוכןו כ-י 0ת,3  ניאיחר וזאיו ם; (אוא ) קר זכוכית, נייר  (א) 

מתכת - 20 א(בח )וזים;מ (ב) 

פלסטיק - 15 (גא )חוזיפם;ל (ג) 

עץ - 15 אחוז(יד )ם; (ד )

ומרב לכבמד פ (- 2 )יהיו בישענדתי  2ה01מי2 חז-ו רי הליופ י יעסודגי  חהוממירח זוכרמ פלופרי ט סלוגה לחן,ו   2012 בשנת   (2)
ששיעור יעד המיחזושר שיהעכוורל יל עלד א הימפיחחזת ורמ –ה0כ4 ולאלח ולזיא ם:י

זטוכןו כ-י 0ת,4  ניאיחר וזאיו ם; (אוא  )קר זכוכית, נייר  (א) 

מתכת - 30 א(בח) וזים;מ (ב) 

פלסטיק - 5 2(2ג ) אחופזילםס; (ג) 

עץ - 15 אחוז(יד )ם; (ד )

ומרב לכבמד פ (- 3 )יהיו בישענדתי  3ה01מי2 חז-ו רי הליופ י יעסודגי  חהוממירח זוכרמ פלופרי ט סלוגה לחן,ו   2013 בשנת   (3)
ששיעור יעד המיחזושר שיהעכוורל יל עלד א הימפיחחזת ורמ –ה0כ5 ולאלח ולזיא ם:י

זטוכןו כ-י 0ת,5  ניאיחר וזאיו ם; (אוא  )קר זכוכית, נייר  (א )

מתכת - 40 א(בח )וזים;מ (ב) 

פלסטיק - 5 2(2ג ) אחופזילםס; (ג) 

עץ - 15 אחוז(יד) ם; (ד) 

(- 4) יהיו בישענדתי  4ה01מי2 חז-ו רי הליופ י יעסודגי  חהוממירח זוכרמ פלופרי ט סלוגה לחן,ו ומרב לכבמד פ  2014 (- 4) יבשנת   (4)
ששיעור יעד המיחזושר שיהעכוורל יל עלד א הימפיחחזת ורמ –ה5כ5 ולאלח ולזיא ם:י

זטוכןו כ-י 5ת,5  ניאיחר וזאיו ם; (אוא  )קר זכוכית, נייר  (א )

מתכת - 45 א(בח) וזים;מ (ב) 

פלסטיק - 5 2(2ג  )אחופזילםס; (ג) 

עץ - 15 אחוז(יד) ם  (ד) 

ביצע יצרן או( די) בואןב יצהעש ביצה רןמ ואכור ית בושאןל  פהסשובלהת  מאורכיזרותת , שילר אפו סואלת ת שאירעיוזור ת,פ סיורלאות    (ד) 
האריזות שלגביו ביהצאער יזהותש בשה לגכבאיומ ובר יצכעא ילהו שבבוהצ עכ אלגמוביר ו כמאייחלזוו ר בומצועכ ר לגלבפייו  סמיעיחפזיורם  
קטנים (ב) ו–(ג), לעניקיןט יניעםד  (בה) מוי–(חגז)ו, ר להענכיויןל יל, עוזד אהתמ יעחדז ולר שיהכעוורל ל,ש ולז 0א1 ת אעחדו זליםש ימעוסרך  שמלש 0ק1ל  

האריזות החד–פעמיהואת ריזשול ת כלהלח דה–מפועצמרייוםת  ששמל ככר ללה יהצרמןו צארו יםה יבשומאןכ ר באהויצתרהן  אשונ ה ה י
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ייצא יצרן או יבואן, בהתאם להוראות לפי כל דין, פסולת אריזות למטרות   (1) (ה)
מיחזור או השבה, רשאי המנהל להכיר במשקל פסולת האריזות כאמור, כולו או 
חלקו, כפסולת אריזות שבוצע לגביה מיחזור מוכר לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), 

עד לשיעור של 20 אחוזים מיעדי המיחזור לפי סוג חומר, לכל סוג חומר 

נוכח המנהל, בנסיבות מיוחדות, כי אין חלופות מיחזור או השבה סבירות   (2)
בישראל וננקטו מאמצים סבירים ליצירת חלופות אלה, רשאי הוא להכיר בייצוא 

פסולת אריזות מעבר לשיעור האמור בפסקה (1) 

יצרן ויבואן ידווחו למנהל, פעמיים בשנה (בסעיף זה - דוח חצי שנתי) ובתום כל  (א ) 7  חובת דיווח למנהל 
שנה (בסעיף זה - דוח שנתי), על כל אלה:של יצרן ויבואן

מספר המוצרים הארוזים או אריזות השירות שמכרו ומשקלם, סוגי החומר  ( 1)
שממנו עשויות האריזות של המוצרים הארוזים או אריזות השירות כאמור, קיבולתן, 
משקלן והיותן אריזות חד–פעמיות או רב–פעמיות, ולגבי האריזות של המוצרים 

הארוזים - גם היותן אריזות מכירה, אריזות קבוצתיות או אריזות הובלה; 

משקל פסולת האריזות של המוצרים הארוזים או של אריזות השירות  ( 2)
שאספו, בעצמם או באמצעות אחר, וכן פרטי אחראים לפינוי פסולת או גורם 

אחר שמהם נאספו וסוגי החומר שממנו עשויה פסולת האריזות כאמור;

משקל פסולת האריזות של המוצרים הארוזים או של אריזות השירות  ( 3)
שמכרו, אשר אותה מיחזרו או השיבו, וכן אופן מיחזורה או השבתה ופרטי מפעל 

המיחזור או ההשבה, וסוגי החומר שממנו עשויה פסולת האריזות כאמור 

דוח חצי שנתי יוגש למנהל בתוך חודשיים מתום התקופה שלגביה מוגש הדוח,  (ב )
במתכונת שיורה עליה המנהל 

דוח שנתי יוגש למנהל לא יאוחר משישה חודשים מתום כל שנת כספים, כשהוא  (ג) 
מבוקר בידי רואה חשבון, במתכונת שיורה עליה המנהל 

המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לדרוש מיצרן או מיבואן להמציא לו כל  (ד )
מידע ששימש לעריכת הדוח לפי סעיף זה וכן כל מידע הנמצא ברשותו ששימש לעריכת 
דיווח לפי סעיף 18 של גוף מוכר שהוא התקשר עמו בהתאם להוראות סעיף 9; נדרש יצרן 

או יבואן להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן שצוינו בדרישה 

לא מסר יצרן או יבואן דוח חצי שנתי או דוח שנתי, או שמסר דוח כאמור אך  (ה )
למנהל יש טעמים סבירים להניח שהדוח אינו נכון, רשאי המנהל, לאחר שנתן ליצרן או 
ליבואן הזדמנות לטעון את טענותיו, לקבוע בהחלטה מנומקת את שיעורי פסולת האריזות 

שלגביה ביצע היצרן או היבואן מיחזור מוכר או השבה מוכרת במהלך תקופת הדיווח 

לעניין סעיף זה, דוח חצי שנתי יוגש לגבי תקופה של שישה חודשים הכוללת את  (ו )
החודשים ינואר עד יוני, או יולי עד דצמבר, בכל שנה 

בסעיף זה, "סוגי חומר" - הסוגים האמורים בסעיף 6  (ז) 

יצרן ויבואן ינהלו רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בחובת הדיווח לפי  (א)  8  חובת רישום של 
סעיף 7 יצרן ויבואן

המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לעיין ברישומים כאמור בסעיף זה ולקבל  (ב) 
העתק נכון מהם 

לשם קיום חובות יצרנים או יבואנים לפי פרק זה, למעט חובת סימון אריזות לפי  (א)  9   חובת התקשרות
סעיף 5, על יצרן ועל יבואן להתקשר בחוזה התקשרות עם גוף מוכר; התקשר יצרן או עם גוף מוכר 

יבואן עם גוף מוכר, יהיה הגוף המוכר אחראי לקיום חובות היצרן או היבואן כאמור, 
כל עוד ההתקשרות עומדת בתוקפה  
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כר שעמו התקשרו 
שאר, בחלקם מתוך 
בידי כלל היצרנים 

עם אותו גוף מוכר  

קשר עם גוף מוכר, 
נהל או מי שהוא 

ל העתק נכון ממנו 

 סעיף קטן (א) אינו 
קן, או סבר כי קיים 
 את כל האמצעים 

ר בידי הגוף המוכר 

וכנע כי אותו יצרן 
ר, בתנאים שיקבע 
כאמור, ורשאי הוא 

שינויים המחויבים 

יזות של המוצרים 
לוגרמים; היצרן או אריזות

רשאי הוא להודיע 
פרק זה יחולו עליו 

ור  ו  ל 
קבוע שיעורי היטל יבואני

רות או לסוגי חומר 
יטל, אופן תשלומו, 
יעת שיעור ההיטל 

לכלה של הכנסת  

פרקד':גוףמוכר

סימןא':הכרה

ר לפי  ה ב
יימים בה כל אלה:כגוף מ

תה בחוק החברות;

פי חוק זה וביצוע 
הנדרשות לשם כך;

רות לחלק רווחים 
א אחראית לביצוע 
 הוראות פסקה זו, 
המנהל להכיר רק 
אי, בצו, לקצר את 
בלבד שסך תקופות 

ל שנתיים רצופות 
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(הבי) ו איחצררןא יוםי בלומאין מיוןה יוכ ל אחהרעאליויםו תל משילמ וןה גכולף  ההעמולוכירו ת שעשלמ ו ההגותף קהשרמוו  יצרן ויבואן י (ב )
בהתאם להוראות סבעיהף תקאטםן  (לאה),ו רבאתונת איסםע יףש ווקיטוןנ י(יא)ם,,  ובבתהנתאיחם שבש,ו ובייוןנ ייהםש, אורב, הבתחחלקשםב,  מביתןו ךה 
משקל וסוג החומר ומבשאקפל שורסווגת  מהיחחוזמורר  והבאארפיזושרתו תש יומיצחרזוו רא ו האשירויזבואתו  בשייודיצ רכו לאל ו הישיצורבניאום  

והיבואנים אשר התוקהישברוו אנעיםם  אאושתור  גהוףת קמושכרור   

(הגו) ראובת ליס עליגףר וקעט ן מ(האו) רסאיופת ה, סיעיצףר ן קאטון  (יבא)ו אסן יפשהה, תיקצרשן ר אעו םי בגווףא ן מושכהר,ת  בלי לגרוע מ (ג) 
ינהל רישום מלא וינמהפול ררטי ששול ם הממליאד עו מהפוארמטו ר שבל סעהימףי ד7(ע א)(ה1)א, מוורה מבנסהעלי ף או7 (אמ)י( 1),ש הווהא מ

הסמיכו לכך יהיה רהשסאמיי כלו עלייכן ך ביריהישהו םר שכאאי מולרע יוילן קבברלי שהועם תכק אנכמווןר  ומלמקנו ב

מצא יצרן או י(בד )ואן כמי צגוא ףי צמורןכ רא ו שיעבומוא ן הכית קגושף ר מבוכהרת אשםע מלו הוהרתאקושת ר סבעיהף תקאטןם  (לא)ה ואריאנוו ת (ד )
מקיים חובות יצרניםמ קאיוי ים בוחואבניוםת  יכצארמניורם  באוא ויתבוו אסניעיםף  כקאטן,מ וכר ובלן אואות ו חסלעקין,ף  אקו טן,ס בכרו לכןי  אקוי יחם ל
חשש שהגוף המוכרח לשאש  יקשייהגםו ף חוהבומות כרא ללהא,  יינקיקיוםט  חהויבצורןת  אאול הה,י יבנוקאון ט אהתי צכרלן  האוא מהיצבעויאםן 

הסבירים העומדים להרסבשיורתיו ם כהדיע ולמהדיבטם ילח רקשיוותמןו  כשדלי  הלחהובבוטית ח כקאיוממוןר  בשיל דיה חהוגובוף ת הכמואכמר ו

המנהל רשאי (להפ) טור הימצנרןה לא ור ישבואיא ןל פמטהוחר ויבצורתן  לאפו י יסבועיאןף  זמהה, חאובם ותש ולכפניע  סכיע יףא וזתהו,  יאצםר ן ש (ה )
או יבואן יכול לקיים אוא יתב וחאוןב יוכתויול  ללפקיי יפםר קא זת ה חושבלואת יבו אלמפיצ פעורתק  זגוהף  שמולכא ר, בבאתמנצאעיום ת שגיוףק במוע כ
בהוראת הפטור; המבנההולר ראשת אהי פלטקובר;ו עה ממנתהכלו נרת שלאיה גלשקתב ובע קמשתה כולנפתט ולר הכגאשמתו ר,ב קורששה אלי פהטוורא  

להורות כי יראו מבלקהשו רפוטתו רכ י כימרבאקו שמ בהקכרש הפ טלופרי  כסמעיבףק 3ש1 , הבכרשיהנ ויליפים  סהעמיחף וי13ב,י םב 

10  הוראות לפי פרק זהה ולראא וית חוללפוי  עפלר יק צזרהן  לאוא  יעחל וילוב ועאןל  ישצמרןש קאלו  העלא רייבזוואתן  ששל מהשקמול צרהיאםרמשקל  פטור למשקל הורא פטור למשקל 10  פטו10  
אריזות מזערי  הארוזים או של אריזהואתר והזישםי ראוו ת ששל מאכררי זבושת נהה שאיירנוו ת עושלמה כרע לב 0ש0נ0,ה 1 אקיינול וגעורלמיה ם;ע ל הי00צ0ר,ן 1 אקוי  מזערי 

היבואן ימסור למנההלי בהוואדן עיהמ סכויר  מלתמקניהילם  הבוו דהעתהנ כאיי  מהתאקמיויר,ם  ובאוו להםת נראשי איה אהומואר , לוהאוודליםע  
למנהל כי הוא מבקלשמ נשההל הכויר אהוותא  למפבי קפשר קש זהה היורחואולות  עללפייו  

על יבואן הפטהיטל על יצרנים  11  השר, בהסכמת שר ההשאר,ו צבר,ה סרכשמאית  לשקר בוהע אוהצירט, ל רששיאוי טלל קעבלו עי צהרין טלא ו שעיול טילב ועאןל  יהצפרןט ורא על יצרנים או  11  היט
או יבואנים 

פטורים 
מההוראות לפי פרק מזהה הבורהאתואת ם ללפיה ופרראקו זת ה לבפיה סתעאיםף  ל10ה, וורראושתא י להפוי אס לעיקףב ו10ע,  ושריעשואריי  ההויאט לל ם פטורים 

שונים לסוגים של ארשיוזנויתם  לשסלו גמיוםצ רשילם  אארריוזזויתם , שללס ומגויצם רישםל  אאררויזזיוםת,  לשיסורגוית ם אוש לל סאורגייז וחות משרי 
שממנו עשויות הארשיזמומת,נ וו כען, שובייון תה השאארר,י זוהות,ר ואוכן,ת  בליןע ניהין שהארצ, מהדורת אהוהת ילטעל,נ ייאןו פהן צתמשדלתו מהו,ה 
דרכי גבייתו ודיווחידרם כיש געבלי ייצתור ןו דאיוו ויחביוםא ן שלעדולו יח צלרןע ניאיון  יבהוהאין טלל; דוקובחי עלתע נישיןי עהורה יהטלה;י טקלב 

והצמדתו טעונים אויהשצורמ דשתלו  וטעעדונתי םה כאליכשלורה  ששלל  והעכדנתס תה  כ

פרקד':גוףמוכר

סימןא':הכרה

נ ים או יבואנים הכרה בחברה 12  המנהל רשאי (לא )הכירה מבנחהבלר רה שכגאוי ף לההכאיחר רבאיח בלרקיהו םכ גוחוף בוהתא יחרצראניי לם קיאוו םי בחוואבנויתם  ילצפריה (א) חב 12   הכר
כגוף מוכר חוק זה שיתקשרו עחמוהק,  זאה ם שימתתקקישירמוי םע מבהה,  כאל ם אמלתה:קוכר

(ה1ג) דרתההי אב חחובק רהה חכבהרגודת;ר היא חברה כ ( 1)

מטרתה היחי(ד2) ה הימא טרקיתוהם  החיובחוידת הי צהריניא ם קיאוו ם יבחוואבונית ם ילצפרינ יחם וקא וז יה בוובאיניצום ע ל ( 2)
הפעולות הנדרשות הלפשעום לוכתך ;

אם הוקמה ל(מ3 )טרותא םר ווהוח ק-מ הת קלנומנטהר ומת גרבויול ח א- ת תהקנאופנשה רומתג בלילח לאק ת רווהחאיפם ש  (3)
אם לא עמדה ביעדיא םה מליאח זעורמ דשהל  בהייעצדרי ניהם מיאוח זוהרי בושלא ניהים צרשניהים א אוא חהריאביותא נילבם יצשוהעי 
חובותיהם או אם לחאו בוהתתיקהיים מו או הוארםא ולת א סהעיתףק י1י2מ(וו) (ה1)ו; רעאול ת אסף עיהוף ר1א2ו(ו)ת( 1פ);ס קעהל  זוא, ף
בתקופה של שלוש בתשנקיופם ה מיושלם  תשלחוילש תו שנישםל  מחיווק ם זהת, חירלשתאוי  שהלמ נחהולק  זלהה, כירר שראיק  
בחברה לתועלת הצביחבבורר הכ להגתדורעלתתה  בהחצויקב ורה חכבהרגודתר; תהה שבר חרוקש אהי, חבברצוו, ת;ל קהצשר ר ארתש 
התקופה האמורה אוה תלקהואפרהי כההא במותרקוה פואות  לשהלא רשינכהה  בבכתל קופפעום,ת  ושבלל בשדנ הש סבךכ לת פקועפםו, תו 

ההארכה לא יעלה העלה אשרנכתהי ילם א ריצעולפוה ת ע
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(4 ) היא הציגה תכנית עסקית להנחת דעתו של המנהל ולפיה סמוך למועד ההכרה 
היא תיתן שירותים ליצרנים וליבואנים שמשקל חומר האריזות שייצרו או ייבאו לא 
יפחת מ–10 אחוזים מסך משקל חומר האריזות שיוצר או יובא בידי כלל היצרנים 
והיבואנים שהוראות פרק ג' לחוק חלות עליהם, ובתוך שלוש שנים ממועד ההכרה 
תיתן שירותים ליצרנים וליבואנים שמשקל חומר האריזות שייצרו או ייבאו לא יפחת 

מ–25 אחוזים מהסך האמור (להלן - שיעור היקף השירותים לעניין הכרה);

היא התחייבה לתת שירותים ליצרנים וליבואנים שיתקשרו עמה, בהתאם   (5)
להוראות סעיפים 9(א) ו–16(א), לכלל פסולת האריזות של המוצרים הארוזים או 
של אריזות השירות, לפי העניין, שייצר או ייבא כל יצרן או יבואן שיתקשר עמה 

כאמור;

היא בעלת הון עצמי מספיק, להנחת דעתו של המנהל, והמציאה בטוחות   (6)
לשם הבטחת עמידתה במטרה כאמור בפסקה (2); 

המנהל הכללי של החברה ובעל שליטה בה לא הורשעו בעבירה שמפאת   (7)
מהותה, חומרתה, או נסיבותיה, אין החברה ראויה להיות גוף מוכר; לעניין זה, 

5; 1  5"שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968  

תנאים נוספים ככל שקבע השר   (8)

המנהל רשאי לסרב לתת למבקש הכרה, מנימוקים שימסור למבקש ולאחר שנתן  (ב) 
לו הזדמנות לטעון את טענותיו, אף אם מתקיימים לגביו התנאים שבסעיף קטן (א), 
אם מצא כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לקבל הכרה, או אם נוכח כי קיים 
חשש ממשי שמתן ההכרה למבקש יפגע ביישום מטרות חוק זה בהתחשב, בין השאר, 

באלה: 

מספר הגופים המוכרים הפועלים בישראל;  (1)

חלקם של היצרנים או היבואנים הקשורים עם גופים מוכרים בייצור או   (2)
בייבוא של סוג חומר האריזות שיוצרו או יובאו בידי כלל היצרנים והיבואנים 
שהוראות פרק ג' לחוק חלות עליהם (בסעיף קטן זה - חלק בייצור או בייבוא סך 

סוג חומר האריזות); 

או  מייצרים   (2) בפסקה  כאמור  יבואנים  או  שיצרנים  האריזות  סוג   (3)
מייבאים;

מספר היצרנים או היבואנים שיתקשרו עם המבקש, חלקם בייצור או בייבוא   (4)
מסך סוג חומר האריזות, או סוג האריזות שהם מייצרים או מייבאים 

על אף האמור בסעיף קטן (א)(4) ו–(5), רשאי המנהל להכיר בחברה כגוף האחראי  (ג) 
לקיום חובות יצרנים או יבואנים לפי חוק זה שיתקשרו עמה גם אם שיעור היקף 
השירותים שלה לעניין ההכרה נמוך מהשיעור האמור בסעיף קטן (א)(4), אם נוכח כי 
קיימות נסיבות חריגות שבשלהן ראוי שהחברה תהיה אחראית לקיום חובות יצרנים 
או יבואנים כאמור בכל הנוגע לפסולת אריזות מסוג מסוים או מסוגים מסוימים בלבד; 
הכרה כאמור תיעשה באופן שלא יפגע בכדאיותה הכלכלית של החברה ובהשגת יעדי 

המיחזור של כלל פסולת האריזות 

לשם הבטחת עמידתו של הגוף המוכר במטרה כאמור בסעיף קטן (א)(2), רשאי  (ד) 
המנהל לקבוע בהכרה תנאים שיש לקיימם במהלך תקופת תוקפה של ההכרה, כולה 
או חלקה, ובכלל זה תנאים לעניין פעילות הסברה לקידום מטרות החוק, ורשאי הוא 

לשנות את התנאים כאמור, לאחר שנתן לגוף המוכר הזדמנות לטעון את טענותיו  

284
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 - תקופת ההכרה) 

את אישור המנהל  

 על הכרה בחברה 
 ועל מועד ההכרה 

טים  ר ה 

האלה:

אגדות של החברה;

הסדרים מתוכננים 
עניין סימון אריזות;

ה בתקופת ההכרה;

ש ליצרן או ליבואן;

ראי לפינוי פסולת;

ם ככל שקבע השר 

ככל שיראה לנכון, 
שם בדיקת הבקשה 

דשים מיום שקיבל 
ראות סעיף קטן (ב) 

, לגוף  ה  ול 

תקיים אחד מאלה:

דע כוזב או מטעה;

הכרה לפי סעיף 12;

וראות לפי פרק זה 
בקשר עם פעילותו;

כסים או שהוגשה 
ט על פירוקו מרצון 

הכרה וכן לכל יצרן 
טול, הוראות לשם 
ות המועד והאופן 

הנדרשות לשם כך  

':חובותגוףמוכר

מור  לו  וע 
ראות לפי סימן ום חובות יצרנים  או יבו

, למחזר או להשיב 
צרנים או יבואנים 

שלא התקשרו עמו 

ם  ש ת ה
קשרות נים ויבואנים  יו וחובת 

נקבעו   
בה 

285

(להת )קופהה כרשהל  תחימנתשן  לשנתיקםו (פבה פרשקל  זחה מ- ש תשקנויפם ת( בהפהרכקר זה)ה  הכרה תינתן  (ה) 

תקנון הגוף ה(מו )וכר ותכקלנ ון שיהנוגיו ף בוה מטועכונרי ום כלא תש יאניוי שוברו  טהעמונניהלם    (ו )

(םז  )ברשוהממונתה ול ביאפרתסר ם הבאירנשטורמנוט ת שולב אהתמר שהרדא ינהוטרדנעט ה שעלל  ההמכרשרה דב חהובדרעה ה המנהל יפרס (ז) 
כגוף מוכר ועל מועכד גוהף המכורכהר 

מסמכים והפרבקשה להכרה  13  חברה המבקש(תא ) לקבחלב רההכ רההמ בתגקישש ת ללמקנבהלל  הבכקרשה ה תשגיתשכ ללומלנ אהלת  בהקמשסהמ כישםת וכלהופל ראטית ם הה  (א) להכ 13  בקש
האלה:

מסמכי ההתא(ג1 )דות משסלמ כהי חהברההת; ( 1)

תכנית עסקית( ו2) תכניתת כנתיקת ציעבס קליתתק וופתתכ ניהתה כתרקהצ,י וב בלכלתלק וזפה ת ההסהדכרירםה , מובתוככלנלנ יזםה    (2)
לעניין סימון אריזותל;

(פי3 )ת מפתרויכסננה תג לאופגעריפליותת המ תבותכקנונפת ת להפעהיכלרוהת; פריסה גאוגר ( 3)

חוזה לדוגמה (4ל) התקחושזרהו תל דבויגן מהה מלבקהתש קלישרצורןת  אבוי ן ליהבמובאןק; ( 4)

חוזה לדוגמה (5ל) התקחושזרהו תל דבויגן מהה מלבקהתש קלשארוחרת איב יןל פהינמויב קפשס וללאת;ח  (5)

פרטים ומידע( נ6) וספיפםר טכיכםל  ושמיקדבעע  נוהסשפר י ( 6)

המנהל רשאי (לב) דרוהש ממנמהבל קרשש אהיכ רלדה רופרש טימםמ ובמקסש מהכיכםר נה ופסרפיטים ם כוכמל סשמיכריאם הנ ולסנפכיוןם,   (ב )
לשם בדיקת הבקשלה 

(הגל ) בבקהחשלה טלת פי הסמנעיהףל  זבה בקתינשהתן  לבפית וסך עישףל וזהש הת יחנותדן שביתםו ךמ יושםל וששקהי בחלו  החלטת המנ (ג) 
את מסמכי הבקשה,א לת רבמוסתמ כהי פרהטביקם שאה,ו  להרמבוסתמ כיהפם רטשידםר שא ו לפהי מסהומרכאיום ת שסדעריףש  קלטפןי  (בה)ו 

14  המנהל, באיש(ואר ) המהנמהנל ההל, כבללאיי ששולר  ההממנשהרלד,  הרכשלאליי  לשבלט לה מהכשררדה,,  רלשאאחיר  לשבנטתלן  להגכורף ה לאחר שנתןביטול הכרה  (א) הכר 14  ביט
המוכר הזדמנות לטהעומןו כאר ת הזטדענמונותיתו , לבטהעותן קיאיתם  טאעחנדו תמיו,א לבה:ה

(ה 1) על יהסוהדכ רמיה דניע תכנוזה ב עאל ו יסמוטד עמה;י ההכרה ניתנ  (1)

(ם 2) בגוף חהדלמ ולכרה תתקנייאים  מבגהותף נהאימום כלר מתתןנ אהי המכהרתה נלאיפים  סלעמיףת ן 12ה; חדל להתקיי  (2)

(ה3פ )ר תנהגאויף  מהתמנואכי ר הההפכר רתה נאאוי  מהותרנאאיה  המההכהרורה אואות  הלופרי אפהר קמ זההה  הגוף המוכר  ( 3)
או שהפר הוראת חיאוק וקש האפחרר  הבוקרשארת  עחים קפוקע ילאוחתרו ;

ניתן לגבי הגו(ף4 ) המוניכרת ן צלו גפביי רוהקג וזף מנהי מואוכ ר מוצנו ה פילור וכק וזנמס נני כאסוי םמ ונאוה  לשו הוכגונשס ה נ ( 4)
בקשה לכל אחד מאבלקה,ש הא ול כשל הואאח דה חמלאילט ה,ע לא ו פישרוהקוו א מהרחצולןי 

ביטל המנהל (הב) כרה, בירטשל איה מהנוהא לל התכת רלה,ח בררשהא י שהלוגבא ילה תבתו טללחהב רההה כשרלגה בויכןה  לבוכטל ליהצ רןה  (ב )
או יבואן שהיה קשואור  יעבומאהן  בשחוהזיהה  קהתשוקר שרעומת ה לבפיח וזחוה ק הזתה קעשררבו תה בליפטי ולח, וקה וזרה אועתר בל שהבםי 
הבטחת המשך קיוםה בחטובחותת  ההימצשרךנ יקםי ואםו  חהויבבוותא ניהים צרלנפיי ם חואוק  זהיה,ב ולארנביום ת להפימ וחעודק  וזהה,א ולפרן ב

שבהם על היצרנים ושבהיהבםו אעניל ם היכצארמנוירם  ולבהיצבעו אפנעיוםל וכת אמהונרד רלבשוצתע  לפשעום לוכתך   

סימןב':חובותגוףמוכרסימןב

אוב ייצבווע אפניעום לוכתא  גוף מוכר יבצע את כל הפעולות הנדרשות לקיום חובות יצרנים (א)  גוף מוכ5ר 1י  בצע את כל הפעולות הנדרשות לקיום חובות יצרנים או יבואנים כאמור ת  (א )פעו זה  לקיום חובות לקי15  ביצ
יצרנים או יבואנים 

אנביסם עיף 9 שהתקשרו עמו לשם כך, ויפעל בהתאם להוראות לפי סימן זה  בסעיף 9 שהתקשרו עמו לשם כך, ויפעל בהתאם להו

גוף מוכר רשאי, לשם קיום חובת יצרנים או יבואנים לפי סעיף 6 גוף מוכר רשאי, לשם קיום חובת יצרנים או יבואנים לפי סעיף 6, למחזר או להשיב (ב)  (ב) 
פסולת אריזות של מוצרים ארוזים או של אריזות שירות שמכרו יצרנים או יבואנים פסולת אריזות של מוצרים ארוזים או של אריזות שירות שמכרו י

שלא התקשרו עמו 
גוף מוכר יתקשר בחוזה התקשרות עם כל יצרן או יבואן שיפנה חואבלתי ו הלתקששם רוקתי ו (א)  גוף מוכ6ר 1  יתקשר בחוזה התקשרות עם כל יצרן או יבואן שיפנה אליו לשם קיום רות עם  (א) תק ניים; ההתעם יצרנים יצר16  חוב
ויבואנים וחובת 

דחיווובחו תליהו, ם שתואמים את תנאי ההכרה של אותו גוף מוכר, בתנאים שוויוניים; ההתקשרות חובותיו, שתואמים את תנאי ההכרה של אותו גוף מוכר, בתנאים שוו
לדיתוונחא ילםה ם ש תיעשה בהתאם לחוזה לדוגמה שאישר המנהל בהכרה ובהתאם לתנאים שנקבעו תיעשה בהתאם לחוזה לדוגמה שאישר המנהל בהכרה ובהתאם

בה 
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גוף מוכר ידווח, פעמיים בשנה לפחות, במתכונת שיורה עליה המנהל, לכל יצרן  (ב) 
ויבואן שעמם התקשר, על הפעולות שביצע לשם קיום חובותיהם, ובכלל זה על שיעור 
המיחזור של פסולת אריזות שביצע במהלך תקופת הדיווח, מתוך יעדי המיחזור לפי 

סעיף 6  

בלי לגרוע מחובות גוף מוכר לפי הוראות חוק זה, גוף מוכר אחראי למימון כל  (א ) 17 חובת התקשרות 
העלויות הדרושות לטיפול בפסולת האריזות שהופרדה ונאספה בתחומו של כל אחראי עם אחראי לפינוי  פסולת וביצוע 

לפינוי פסולת שעמו התקשר, למעט פסולת אריזות שנאספה מבית עסק לפי סעיף 26,  פעולות איסוף ופינוי 
ובכלל זה מימון של -של פסולת אריזות 

הפרדת פסולת אריזות;  (1)

איסוף ופינוי של פסולת אריזות; ( 2)

מיון פסולת אריזות;  (3)

מיחזור, השבה או סילוק של פסולת אריזות, לפי הוראות כל דין   (4)

לא הופרדה פסולת אריזות מפסולת אחרת, יהיה גוף מוכר אחראי למימון העלויות  (ב) 
המפורטות בסעיף קטן (א)(1) ו–(2) ביחס לפסולת האריזות בלבד 

גוף מוכר יציע לכל אחראי לפינוי פסולת להתקשר עמו בחוזה התקשרות, בעניין  (ג)   
הפרדת פסולת אריזות ואיסוף ופינוי של פסולת אריזות בתחומו, בתנאים שוויוניים; 
חוזה ההתקשרות ינוסח באופן התואם את החוזה לדוגמה שאישר המנהל בהכרה 

ובהתאם לתנאים שנקבעו בה 

גוף מוכר יתקשר בחוזה התקשרות כאמור בסעיף קטן (ג), עם כל אחראי לפינוי  (ד) 
פסולת שיפנה אליו, בעניין הפרדת פסולת אריזות ואיסוף ופינוי של פסולת אריזות 

בתחומו, התואמים את תנאי ההכרה של אותו גוף מוכר 

גוף מוכר יהיה אחראי ליישום הסדר איסוף ופינוי של פסולת אריזות בתחומם  (ה) 
של כל האחראים לפינוי פסולת שעמם התקשר, בהתאם לתנאי ההתקשרות ולתנאי 
ההכרה; איסוף ופינוי כאמור ייעשו באופן שוויוני, בתדירות ובאופן שיבטיחו איסוף 
ופינוי סדירים וזמינים לציבור וימנעו הצטברות של פסולת אריזות, והכל בהתאם 
להסדרי הפרדה, איסוף ופינוי שקבעו האחראים לפינוי פסולת לפי סעיף 23(א) ובכפוף 

לכל דין 

המנהל רשאי לתת הוראות לעניין התדירות של איסוף ופינוי פסולת אריזות לפי  (ו) 
סעיף קטן (ה) וכמויות פסולת האריזות שייאספו ויפונו כאמור, וכן לעניין פינוי פסולת 
אריזות מבית עסק לפי סעיף 26, לרבות קביעת אמות מידה לאיסוף ולפינוי; הוראות 

המנהל לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות  

המנהל, באישור המנהל הכללי של המשרד, רשאי לפטור גוף מוכר שקיבל הכרה  (ז) 
לפי הוראות סעיף 12(ג), מההוראות לפי סעיף זה, כולן או חלקן, אם שוכנע כי גם לאחר 

מתן הפטור כאמור יתבצע איסוף ופינוי של פסולת אריזות בהיקף כלל ארצי  

גוף מוכר ידווח למנהל, פעמיים בשנה (בסעיף זה - דוח חצי שנתי), בתום חודשיים  (א ) 18  חובת דיווח למנהל 
מתום התקופה שלגביה מוגש הדוח, במתכונת שיורה עליה המנהל, על כל אלה: של גוף מוכר 

היצרנים והיבואנים שעמם הוא קשור בחוזה התקשרות בתקופה שלגביה   (1)
מוגש הדוח; 

הפרטים כאמור בסעיף 7(א)(1), לגבי כל אחד מהיצרנים והיבואנים שעמם   (2)
הוא קשור כאמור;
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בתקופה  תקשרות 
לגביה מוגש הדוח;

יזות של המוצרים 
ף, מיחזר או השיב 

לא יאוחר משישה 
ה חשבון, במתכונת 

מנהל, על כל אלה:

מור בסעיף קטן (א);

כר לשנה החולפת  

ום כל שנת כספים, 
בודה לשנה הבאה 

מציא לו כל מידע 
מור, ימציאו במועד 

פן שצוינו בדרישה 

 כאמור אך למנהל 
שנתן לגוף המוכר 
י פסולת האריזות 

לך תקופת הדיווח 

דשים הכוללת את 
 דצמבר, בכל שנה 

פי  ם  ת ר
סעיף 18 מוכר

ר בסעיף זה ולקבל 
העתק נכון מהם 

פינוי  ל קל עת 
אמופחת אריזות

עניין  נ הוראו
שקל פסולת לפינוי  ח

מיחזור לפי סעיף 6 

 המשקל המופחת 
ף מוכר ביחס לסך 
יבואנים שהוראות

רק ג' חלות עליהם 

רים  ב ני פת 
 - אסיפת יצרנים ויבואני

ויבואנים) 

יה יחייבו את הגוף 
מפורטים בסעיף זה 
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קשרשוותר  בבחתוקזוהפ ה ה פהסאוחלרת אישם עלמפםי נוהיו אפ סקולשותר  שבעחומזםה  ההותאק  לפ(י3נ) וי  האחראים  ( 3)
שלגביה מוגש הדוח;ש

הפרטים כאמ(ו4ר)  בסהעיפףר ט7י(םא )(כ2)א ומ–ו(ר3 ),ב סלגעיביף  7פ(סאו)(ל2ת)  וה–(א3)ר,י זולגת בי שלפ סוהלמות צרהיאםר  ( 4)
הארוזים או של אריהזואתר וזהיםש יראוו ת שלש אאסרףי,ז ומתי חהזרש יארוו תה ששיאב ס

גוף מוכר ידוו(חב ) למנגוהףל  מבותכורם  יכדולו חש נלהמ (נבהסל עיבףת זוםה  כ- ל דושחנ ה ש(נבתסי),ע ילף אז יה א-ו חדרו חמ ששינתשי)ה,   (ב) 
חודשים מתום השנחהו דששליגםב ימה תומוםג שה שהנדוה ח,ש לכגשביהוה א מומגבוש קהר דוביח,ד י כרושאהוה א חמשבבווקן,ר  בבימדתי כורונאת 

שיורה עליה המנהל,ש יוערל ה כלע ליאלה ה:ה

(מו1 )ר בסהעעינףי יקניטןם  (כא)א; העניינים כא ( 1)

המאזן הכספי( 2) של ההגומף אזןה מהוככסר פלי ששנלה  ההגוחוף להפמת ו   (2)

(חג ) למנגהולף  במותוכרם  יכדלו ושח נלה,מ נלהא לי באותוחרם  מכלח ושדנשהי,י לם א מיתאווםח רכ למ חשונדת שכייסםפ ימם,ת  גוף מוכר ידוו (ג) 
במתכונת שיורה עלבימה תהכומננתה ל,ש יוערל ה תעכלנייתה  תהקמנציהבל ,ו תעלכ ניתתכ ניעבת ודתקה צליבש נוהת כהניבתא הע 

המנהל או מי( ד )שהואה מהנסהמלי כאוו  למכי ך שרהשואאי  הלסדרמויכשו  מלגכוךף  רמושכארי  ללהדרמוציש א מגלוו ף כמל וכמיר דלע ה (ד) 
ששימש לעריכת דוחש לשיפימ סש עליףע זריה;כ נת דדרושח  גלופףי  מסועכירף  לזהה; מנצדירא ש מגיודף ע מוככאר מולר,ה יממציציא אומ יבדמעו עכדא 

ובאופן שצוינו בדרויבשאהו 

לא מסר גוף מ(והכ) ר דלואח  מחסציר  גשונף תימ ואכור  דדווחח  שחנצית י, שאנו תי שאמו סרד ודחו חש נכתאי, מוארו  אשך מלסרמ נדהולח  (ה) 
יש טעמים סבירים ילש הנטיעח מישם הדסוביח ריאים נול נהנכיון,ח  רששהאדיו חה מאנינהו ל,נ כלוןא, חרר ששאני תןה מלנגוהףל , הלמאוחכרר  
הזדמנות לטעון אתה זטדעמננוותתי ו, לטלקעובןו עא תב הטחעלנוטתהי ו, מנלוקמבקותע  באהת חלשיטעהו רימ נופמסוקלת ת אהת ארשייזועות ר

שלגביהם בוצעו מישחזלוגרב ימהוכם ר בואוצ עהו שמביחה זומרו כמרוכת ר באמו הלהך שבתהק ופמותכ רהתד יובומח ה

(הו, ) דוחל עחנצייי ן שסנעתייף  יזוגה, ש דלוגח ביח צתי קושפנהת י שיול גשש ילשגהב י חותקדושפיהם  שהלכ ולשילשת ה אחתו  לעניין סעיף ז (ו) 
החודשים ינואר עד היוחנוי,ד שאיו םי וילניו אערד  עדדצ ימונבי,ר,  אבו כילו ליש נעה ד

חובת הדיווח לחובת רישום של  19  גוף מוכר ינה(ל א )רישגווםף  ממולכאר  וינמפהולר טר יששול ם המעלניאי ניוםמ פוהרכטל ולשיל ם הבעחנוייבנית ם הדהיכוולוח לילםפ י בשל גוף  (א )ישו 19  חוב
גוף מוכר סעיף 18 

המנהל או מי (בש )הוא ההמנסהמיל כוא ו למכיך  רשהשואאי  להעסימיןי כבו רילכשוך מרישם אכי אלמעוירי ן בבסריעישף וזמהי ום לכקאבלמ ו (ב) 
העתק נכון מהם 

פי אחראי לקביעת משקל  (הוא) ראובת ליס עליגףר ו8ע1 (מה),ה ורהואצואת  סצוע ילף פי8 1(סהע)י, ף ה4ו2צ(אא ) צכו ללפיפ י אסחעריאףי  4ל2(פיאנ) ויכ   20 בלי לגרוע מ (א) מש 20 קבי
אריזות בשל הפרת חד לפחות לעניין מופחת של פסולת 

 בשל הפרת פסולת או הוטל עליפו סועילצתו םא ו כהסופטי ל בעשללי ו איע–יצהותםק כשסרופית  בעשם לג ואףי –מהוכתרק שארחודת  לעפםח וגותף  למעונכיירן   של פסולת 
הל לקבוע, להוראות בידי  איסוף ופינוי של פסאוילסות ף אורפייזנווית  משלת חפוסמוו ללת פיא רסיזעויףת  4מ3(תבח),ו מרו שלאפיי  הסמעניףה ל4 3ל(קב)ב, ורע, שלאיע ניהיןמ ת בידי אחראי 

פסולתת ממאחראי לפינוי 
פסולת אריזות בתחופסמוו לשת ל אארויזתוו ת אבחתרחאוי מלו פישנלו י אפוסתוו לאת,ח רמאשי קלל פישניווי פפחסות למת,מ משקשלק לפ סושילותפ פסולת

האריזות שגוף מוכרה אחרבי זלוגתב יוש גחווף במתו כמרי חחזוב ר ללגפביי ו סחעויבף ת6  

היו כמה גופי(םב  )מוכהרייו ם,כ ימקהב געו פהימםנ המול כראיתם , היחקלבקע  ההימחנסהי ל מאתות ך ההחמלקש קהלי חהסמיו פמחתות ך (ב) 
של פסולת האריזות שלכ אפמסוורל תב סהעיאףר יזקוטתן  (כאא), מושרנ יבתסן עליףה פקחטין ת( אל),כ ל שנגיוףת ן מלוכהרפ חבייתח סל כללס גך ו
 משקל חומר הארי זמותש קאל שחר וימורצ רה אאור יזיוובת א אבשירד יי וכצלר ל אהו ייצורבניא ם בוידהיי בוכלאנל יםה יצשרהנוירם אוותה

פרק ג' חלות עליהם פ

שקשואסיפת יצרנים  ואנים  ישצקרנשיורם יוםי ם  גחותף  למושכנרה  ילכפנסח,ו תא, חאת סילפשהנ ה שלל פיחצורנת,י ם אוסייבפוהא נישםל   א יכנ(סא,)   מוכר  21  גוף  (א )יצר 21  אסי
ויבואנים  עמו בחוזה התקשרעומתו  ובאחיונזםה  בהעתליק שמרנויות ת ובאיגנוףם  הבמעוליכ ר מ(נביופתר ק בזגוהף  -ה מאוסכירפ (ת ביפצררקנ יזםה ם 

ויבואנים) 

(ם בו) יבואאניסים פתת יהיצהר ניאום רוגין בושאל ניהםג וףת ההימהו כארו, רוגןה חשלל טוהגתויףה  יהחמיויכברו,  ואהת חלהגטווף ת אסיפת יצרני (ב )
המוכר בעניינים המהפמוורכטרי םב עבנסייענייףם  זהה 
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באסיפת יצרנים ויבואנים יציג הגוף המוכר את העניינים שדווחו למנהל לפי  (ג) 
סעיף 18, למעט הפרטים האמורים בסעיף קטן (א)(2) שבו 

סעיף לפי  לפניה  שהוצגו  דיווחים  פי  על  ויבואנים,  יצרנים  אסיפת  מצאה   (ד) 
קטן (ג), כי הגוף המוכר אינו מקיים את חובות היצרנים והיבואנים הקשורים עמו כאמור 
בסעיף 9 ובחוזה ההתקשרות או חובות אחרות המוטלות עליו לפי כל דין, או כי קיים 
חשש שלא יקיים את החובות כאמור, רשאית היא לדרוש קיום ישיבה מיוחדת של 
דירקטוריון הגוף המוכר, בתוך תקופה שתקבע ושלא תפחת משבעה ימים, שבה יידונו 
העניינים המפורטים בדרישה; הדרישה תובא לידיעת המנהל והחלטת הדירקטוריון 

תובא לידיעת אסיפת היצרנים והיבואנים והמנהל 

בגוף מוכר שאינו חברה ציבורית ימונו שני דירקטורים שמתקיימים בהם תנאי  (ה) 
סעיף 240(ב) לחוק החברות, כאילו היו דירקטורים חיצוניים, שיכהנו בדירקטוריון הגוף 

המוכר, ומינוים טעון אישור של אסיפת היצרנים והיבואנים  

החלטת גוף מוכר על חלוקה טעונה אישור של אסיפת יצרנים ויבואנים;  ( 1) (ו)   

אסיפת יצרנים ויבואנים רשאית שלא לאשר חלוקה אם סברה כי קיים חשש 
ממשי שביצוע החלוקה יפגע ביכולת הגוף המוכר לקיים את חובות היצרנים 

והיבואנים כאמור בסעיף 9 ובחוזה ההתקשרות בהגיע מועד קיומם 

על החלטת אסיפת יצרנים ויבואנים לעניין חלוקה אפשר לערער לבית  ( 2)
משפט מחוזי 

החלטות אסיפת יצרנים ויבואנים יתקבלו ברוב קולות של חברי היצרנים והיבואנים  (ז) 
המשתתפים בהצבעה, אלא אם כן נקבע אחרת לפי סעיף קטן (ח); גוף מוכר יעביר 

לידיעת המנהל את ההחלטות שהתקבלו באסיפת יצרנים ויבואנים  

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, ובכלל זה לעניין סדרי כינוסה, דיוניה  (ח )
ועבודתה של אסיפת יצרנים ויבואנים, מועדי התכנסותה, המניין החוקי בישיבותיה, 
משלוח הודעות ליצרנים וליבואנים הזכאים להשתתף בישיבותיה ואופן ההצבעה, 

לרבות באמצעות כתבי הצבעה 

השר רשאי לפטור גוף מוכר מהוראות סעיף זה, כולן או חלקן, אם מצא כי לפי  (ט) 
תקנון ההתאגדות של אותו גוף מוכר, כל יצרן או יבואן הקשור עמו בחוזה התקשרות 
יכול להיות בעל מניות בו, בתנאים סבירים בנסיבות העניין, וכי רוב היצרנים והיבואנים 

שקשורים עמו בחוזה התקשרות הם בעלי מניות בו 

בחוק  כהגדרתם   - משרה"  ו"נושא  "חלוקה"  ציבורית",  "חברה  זה,  בסעיף  (י)  
החברות 

הזמנה לישיבות דירקטוריון הגוף המוכר וועדות הדירקטוריון וכן לישיבות של  (א ) 22  נציג המנהל
אסיפת יצרנים ויבואנים, תימסר למנהל, והוא רשאי לשלוח לכל ישיבה כאמור נציג 

מטעמו, שיהיה רשאי להשתתף בישיבה אך לא תהיה לו זכות הצבעה בה 

הנציג האמור בסעיף קטן (א) יהיה רשאי לדרוש קיום ישיבת דירקטוריון, ועדת  (ב )
דירקטוריון או אסיפת יצרנים ויבואנים ולבקש לכלול נושא בסדר היום של הישיבה וכן 
לבדוק את מסמכי הגוף המוכר, רישומיו ונכסיו, ולקבל העתקים לפי סעיפים 98(ב)(2) 

ו–(ד), 99(3) ו–265 לחוק החברות, בהתאמה 
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לפסולתאריזות

ניין  ) דר  עת 
ירוב הפרדה ה וחובת 

ל  גוף מו

 ופינוי של פסולת 
 אריזות מופרדת); 
מימון של גוף מוכר 

פי סעיף 17(א) ו–(ב) 

לת אריזות ואיסוף 
יסוף ופינוי שקבע 

וראות לפי חוק זה 

ינוי פסולת בחוזה 
סעיף קטן זה כדי 
יבואן שקיבל פטור 
ל פסולת האריזות 

ות שייצר או ייבא 

בהתאם  מתחומו   
ספת מעבר לעלות 

 או (ב), לפי העניין 

יסוף ופינוי, ורשאי 
 עם פסולת בעלת 

ל פסולת האריזות 

 אם עלולה להיגרם 
ת בעלת מאפיינים 

תחילתו של חוק זה 

קבעו בהסכמת שר 
הפנים 

וצר, רשאי לקבוע 
רדה, איסוף ופינוי 

ראות סעיף קטן (ב) 

ובדי משרד האוצר 
היושב ראש, עובד 
ל משרד התעשייה 
י של משרד הפנים 

הכללי של המשרד 

 ,12 וכר לפי סעיף 
כאמור בפסקה (1)  
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ד), הסדר לעקביעת הסדרי  23  אחראי לפינו(י א) פסולאתח ריאקיב על, פיבנוכיפ ופף סוללהות ריאקובת ע, לפביכ פסועףי ףל הקוטרן א(וד)ת,  להפיס דסר עילףע ניקיטןן י  (א )הס 23  קבי
ופינוי וחובת סדר כאמור עהפרדה, איסוף 

התקשרות עם הפרדת פסולת אריזוהתפ רמדפתס ופלסות לאת חרארתי זבותת חמופמוס, וולרת שאאיח רהות אב לתהחותימור,  וברהשסדאיר  הכואא מולרה עתייררו בב , איסוף ופינוי 
של פסולת אריזות עשםל  פפססווללתת  באערילזות ת מעאםפ ייפנסיוםל דת ובמיעםל תל ממאאפפייייננייםם  דשול מיפםס וללמת אהפיאירנייזםו ת שכר  פסולת האריזותהתקשרות עם גוף 

מוכר  (לבהחפורק דזת ה פ-ס והלסת דרא רליזהופת)ר, דותכ ן פהסוסלדתר  לארעינזיויןת ),א יוסכון ף הוספידנרו י לעשנלי יןפ סאוילסות ף (בחוק זה - הסדר 
אריזות שהופרדה כאארימזוור ת( בשחוהוק פזרהד -ה  כהסאדמור ר ל(אביחסווקף  זוהפ ינ-ו י הסשדל ר פלסואילסתו ףא וריפזיונותי  משולפ רפדסות)ל; ת
ואולם אין בהסדריםו אשונלקםב אעיון  לבעהניסיןד רעייםר ובש נפקסבועלו ת,ל עכנדייי ן לעהיגרודיב ל פאסות להת, מיכמדוין  לשהלג דגיוףל  מאותכ רה 

מעבר לחובת המימומן עלבפרי  לסחעויבף ת 17ה(מא)י ומו–(ן ב)ל 

אחראי (לב)פינוי( 1 )פסולאתח ריאהיי הל פאינחורי אפי סלולבצת עי ההיפהר דאתח רפאסיו ללתב צאער יזהופתר דואת יספוסףו   (1) (ב)
ופינוי של פסולת אורפייזונותי  משתל חפוסמוו,ל בת האתריאזום ת למהסתדחורימ ו,ה פברהדתה,א םא ילסוהףס ודפריי נוהי פרשדקבה, ע א

לעניין זה לפי סעיף לקעטנןי י(ן אז) הו ללהפוי רסאועיתף  לקפטין  (חוא)ק  וזלה ה

לשם קיום חו(ב2 )תו כלאשמום ר קיבופםס קחוה ב(ת1)ו,  יכתאקמושרר  באפחסרקאהי  (ל1)פ,י ניותי קפשסרו לאת חרבאחיו זלה פ ( 2)
התקשרות עם גוף המותכקר שראוחת ד עלםפ גחווףת ; מוואכורל םא חאדי ן לבפהחוורת;א וותא וסלעםי ף איקן טןב זהוה רכאודית  
למנוע מאחראי לפילנומינ ופע סומלאת חרלאהי תלקפשינר ויג םפ סעוםל ית צלרןה תאקו שער ם גיםב ועאןם  ישצקרין בלא ו פטעוםר  
מחובת התקשרות למפיח וסבעתי ףה 9ת(קה),ש רלותש םל פביי צסועעי ף אי9(סהו),ף  ולפישנםו י בישצלו עפ סאוילסתו ף הואפירניזווי ת ש

של המוצרים הארוזשילם  האומ ושצלר יאם ריהזואתר וזהיםש יראוו ת שלש ייאצריר זואתו  יהיבשיא ר

בשנהאתסאפםה  לפינו(יג  )פסולאחת ריאעי בילרפ ינאוית  פפססווללתת  יהעאבריירז ואת ת שפנסאוסלפת ה המאתריחזוומתו   אחראי  (ג )
לחובותיו לפי סעיףל זחוה בולגתויוף  למפויכ רס עשיףע זמו ה הלגתוקף שמר,ו כברל א שעתממוו רהה תנקושסרפ, ת בלמאע בתר מולרעהל ונתו 

המימון כאמור בסעיהףמ י17מ(וןא ) כאאו מ(ובר) , בלספעיי ףה 7ע1נ(ייאן) 

(ק1ב )וע אהמשורת  רמשידאיה  ללקעבנוייען  אהמסודתר י מיהדפרה דלהע, ניאיין סוהףס ודפריי נוהי, פוררדשה,א י א (שד)אי ל השר ר  (1) (ד)
הוא שלא להתיר בההוסא דרשילם א כלאהמותיר ר עיברהוסב דרשיל ם פכסואלמות ר אעריירזוובת  שעלם  פפססווללתת  אברעילזות ת

מאפיינים דומים לממאאפפייייננייםם  דשול מיפםס וללמת אהפיאירנייזום ת ש

בקביעת הורא(ו2 )ת לפיב קסבעייעף תק טהןו זרהא, וית שלקופיל  סהעישףר,  קביטןן  זהה,ש יארש, קואלם  העלשור,ל בה יןל ההיגשראםר,  ( 2)
פגיעה משמעותית פבגכימעוה ת מובשאמיעכוותתי תש לב כפמסוולת תו באארייכזוותת  ושפלס ופלסתו לבתע לאתר יזמואת פוייפניסוםל 

דומים למאפיינים שדול מפיסםו ללתמ אאפריייזנויתם  ששמלו פחזסרולה ת עראבר יזתוחתי לשתמו וחשזלר הח ועק רזב ה 

(עי3 )ף קטןת זקנהו בת כלל פיה נסוגעיעף  לקרטןש וזיוה תב כמלק והמניווגתע  יילקרבשועיו ובת המסקכוממיתו תש ירי  תקנות לפי ס  (3)
הפנים 

(ה1) מלצהת שור,ע דעתל  הפימ חהירמילםצ ות בואעידשות ר השמרח יהריאום צור,ב אריששואיר  לשקר בוהע א השר, ע(לה )פי   (1) (ה)
מחירים לעניין התקמשחריורית םע לם עגנויףי ן מהוכתרק לשרשוםת  בעיםצ וגוע ף המסודכררי  להשפרם דבהי, צואיע סוהףס ודפריינ והי פ

לפי הוראות סעיף קלטפןי  (בה)ו 

ועדת המחירי(ם2  )תהיוהע דבתת  השממחוינרהי םח בתריהים,ה  בשתה ם שאמורנבהע הח בערויבםד, י שמהשםר דא רהבאעוהצ ר ע  (2)
שימנה המנהל הכלשליי מנשהל  הממשנרהדל  ההאכולצלרי,  ושאל חדמ שמרהד ם היאהויצה ר, הויואחשדב  רמאהשם,  יעהויבהד  
משרד התעשייה הממסשחררד  וההתתעעסשוייקהה  השימסמנחהר  וההמנתעהלס והקכה ללשיי משנלה  מהשמנרדה ל ההתכעלשלייי הש 
המסחר והתעסוקה, העמוסבחד ר מושהרתדע סהופקניה,ם  עושיבמדנ מה שהרמדנ ההלפ ניהכם לשליי מנשלה  מהמשנרהד ל ההפנכילםל 

ושני עובדי המשרדו ששניי מנעוהב דהי מנההמל שרהדכ לשליי מנשלה  ההממנשהרלד  

(ם3 ) מיובם תושך ה0מ9נ הילמ יהם כימרי ולם ראששהומננה הלב גוהף כימרו כלרר אלפשיו נסה עיבףג ו2ף 1, מ 90 ימי בתוך  ( 3)
תמסור ועדת המחירתימם סוהר מולעצדהת  להשמר חיכראימם ורה מבלפצסקה הל (ש1)ר   
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הסמכויות הנתונות לשר הפנים לגבי חוקי עזר לפי סעיף 258 לפקודת העיריות  6, 6 (ו )
8 סעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות  7, וסעיף 14 לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955  8, 7

יהיו נתונות לשר לעניין חוק עזר בדבר הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי, שקבע אחראי 
לפינוי פסולת שהוא רשות מקומית בהתאם להוראות לפי סעיף זה 

לא קבע אחראי לפינוי פסולת הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי או לא התקשר עם  (א)  24  צו לעניין קביעת 
גוף מוכר אחד לפחות, בהתאם להוראות לפי סעיף 23, רשאי המנהל, בהתייעצות עם הסדרי הפרדה,  איסוף ופינוי או 

מנהל מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים, לצוות עליו, לקבוע הסדרים כאמור או  התקשרות עם גוף 
להתקשר עם גוף מוכר, לפי העניין, בהתאם להוראות שיקבע בצו, ובכלל זה האופן, מוכר

המועד והמחיר לקביעת ההסדרים או להתקשרות כאמור; הוראות הצו לפי סעיף קטן 
זה ייקבעו בכפוף להוראות השר לפי סעיף 23(ד) ו–(ה), ככל שנקבעו; לא השיב מנהל 
מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים למנהל בתוך 14 ימים מיום פנייתו אליו לפי 

סעיף זה, יראו את המנהל כאילו קיים את חובת ההיוועצות האמורה  

הוראות סעיף 23(ו) יחולו לעניין חוק עזר בדבר הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי, שקבע  (ב )
אחראי לפינוי פסולת שהוא רשות מקומית בהתאם להוראות לפי סעיף זה 

קבע אחראי לפינוי פסולת הסדר להפרדת פסולת אריזות, לא ישליך אדם פסולת  (א ) 25  איסור השלכה, 
אריזות בתחומו של האחראי לפינוי פסולת אלא בהתאם לאותו הסדר  איסוף או פינוי של פסולת אריזות 
קבע אחראי לפינוי פסולת הסדר לאיסוף ופינוי של פסולת אריזות מופרדת, לא שלא בהתאם  (ב)  להסדרי הפרדה, 

יאסוף אדם פסולת אריזות בתחומו של האחראי לפינוי פסולת ולא יפנה פסולת אריזות  איסוף ופינוי 

מתחומו, אלא בהתאם לאותו הסדר 

בסעיף זה - (א ) 26 איסוף ופינוי פסולת 
אריזות מבית עסק 

"בית עסק" - מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת אריזות;

"בעל בית עסק" - בעל היתר או רישיון הדרושים לפי כל דין להפעלת בית העסק או 
לניהולו או לעיסוק בעסק, או מי שמוטלת עליו חובה לקבל היתר או רישיון לשם 

הפעלה או ניהול כאמור 

על אף האמור בפרק זה, רשאי בעל בית עסק להתקשר עם גוף מוכר לעניין איסוף  (ב) 
ופינוי של פסולת אריזות המצטברת בבית העסק, כולה או חלקה, בהתאם לתנאי 

ההכרה של אותו גוף מוכר 

בעל בית עסק שהתקשר עם גוף מוכר כאמור בסעיף קטן (ב), ינהל רישום מלא  (ג) 
ומפורט של משקל פסולת האריזות של המוצרים הארוזים או של אריזות השירות 
שהצטברה בבית העסק המיועדת לפינוי וסוגי החומר האמורים בסעיף 6 שממנו עשויה 

פסולת האריזות, ויספק מידע זה לגוף המוכר, לפי דרישתו 

המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לעיין ברישומים בבית העסק כאמור  (ד) 
בסעיף קטן (ג) ולקבל העתק נכון מהם, וכן לדרוש מבעל בית עסק להמציא לו כל מידע 
הנוגע לעניין סעיף זה; נדרש בעל בית עסק להמציא מידע כאמור, ימציאו במועד ובאופן 

שצוינו בדרישה 

איסוף ופינוי מבית עסק לפי סעיף זה ייעשו בתדירות ובאופן שיבטיחו איסוף ופינוי  (ה) 
סדירים וימנעו הצטברות של פסולת אריזות, ובכפוף לכל דין 

לגבי פסולת אריזות שלא נאספה על ידי גוף מוכר או בכל עת שההתקשרות עם  (ו) 
 הגוף המוכר אינה עומדת בתוקפה, יחולו על בעל בית העסק האיסורים האמורים

בסעיף 25  
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דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197  6
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Dummy Text



בות  ל נ ור 
סילוק של פסולת  פסולת

שר, בכתב, הטמנת 
חלופות מיחזור או 

לא תעלה על שנה 

פרקו':מפקחים

ת  פק כת

 זה, כולן או חלקן  

קיימים בו כל אלה:

 מיום קבלת פרטי 
ציבור, לרבות בשל 

עברו הפלילי;

תונות לו לפי פרק 
שר לביטחון הפנים;

תייעצות עם השר 
לביטחון הפנים 

ק זה רשאי מפקח - פק ויו

יו תעודת זהות או 
חרת המזהה אותו;

 מסמך שיש בהם 
 ביצוען; בפסקה זו,

9; ם, התשנ"ה-1995  

סור את המדידות 
ג בהן בדרך אחרת;

בלבד שלא ייכנס 
 צו של בית משפט 

זה, רשאי מפקח - 

להיות לו ידיעות 
אות סעיפים 2 ו–3 

שינויים המחויבים;

זו יחולו  פי פסקה 
פוש) [נוסח חדש], 
ינויים המחויבים; 

ר וחיפוש, ולבצעו; 
ד 28 ו–45 לפקודת 

ינויים המחויבים  
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ס"ח התשנ"ה, עמ' 366 9 
חוקי א"י, כרך א', עמ' (ע) 439, (א) 467 10 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284  11 

ת אריזות, לראיסור הטמנת  (בטא) בת ההחתל ש"ביפו (ם1  דב'י נבוטאבר ת0 2ה0ת2),ש "לפ א( י1 טבימניןו אארד 0ם 02פ2ס)ו, ללתא  יארטימזיון ת,א לדרם בופתס ות  27  החל ביום ד'  (א )הטמ 27  איס
פסולת אריזות  במקום המשמש לפיבנמויק ווםל סהילמושק מששל  לפפסיונולי ת ו ל אריזות 

על אף האמור( בב) סעיעף ל קאטןף  (הא)א, מרורש אבי סהעימףנ קהלט,ן  (באא),י רשושר איה שהר,מ נלהאל,ש ר,ב אביכשתורב , ההשטר,מ נלתא  (ב) 
פסולת אריזות במקפוסםו למתס ויאםר,י זואתם  נבומכקחו, ם בממסקוריים,ם  אמסם וינומיכחם,,  כבי מקאירןי םח למוספוויתמ ימםי, חזכוי ר איאןו  

השבה סבירות; אישהורש בכהא מסוברי ריוינת;ת ן אילתשוקור פכה אמשולר אי ינתעתןל לה תעקלו פשהנ ה ש

פרקו':מפקחים

ת להם הסמכויוהסמכת מפקחים   (האס )מיך המשבר יןר עשואבי דיל המסשמרידך ו, ממביפן קעחויבם די שימהישור נדו,ת ונמופתק חליהם ם שהיסהימו כוניתוותנ וחים   28  השר רשאי ל (א ) מ 28  הסמ
לפי סימן זה, כולן אלו פיח לסיקן מ ן

לא יוסמך מפ(קב )ח לפלי א היוורסאמוךת  מספעיקףח  קלטפןי  (הא)ו, ראאולתא  סאעםי ףכ ןק טמן ת(קאי)י, מאילם א בוא כם ל כןא למהת: (ב) 

(א1ל ) הודמישעטה,ר תל יא שיראואלח ר הומדישלעוה,ש הל א חוידאושיחרם  ממישולםו קשבה לחת ודפרשיטים  (א1ל ) משטרת ישר  (1)
העובד, כי אינה מתהנעגודבתד,  לכיה סאמינכהת ו ממתטנגעדמית ם להשסל מבכיתטו חוןמ טהעצמייבםו ר, שלל רבבויטת חבון שלה 

עברו הפלילי;

כ(2ש) הוא קיבל הכ(2ש) רה המותא איקימבה ל בהתכחושרם ה המסמתכאוייומתה  בשיתהחיוו םנ תהוסנומתכ וילוו ת לפשיי פהירו ק נ  (2)
זה, כפי שהורה השזר,ה , בכהפסי כשמהתו רהה שרה לשבר,י טבחהוןס כהמפנת יםה;

ת(נ3 )אהוא עומד בת(נ3 )אי כהשויאר ועתו נמודס פביתםנ, אכי פכי ששירהוורת הנ והספשיר,ם , בכהפתי יישעהצוורת ה עהם שהר, שבר ה  (3)
לביטחון הפנים 

סמכויות מפקח  29 לשם פיקוח ע(לא  )ביצלועש םה הפיורקואוח ת עלל פבי יצחווקע  זהה הוררשאאוי ת מלפפקי ח חו-ח  (א) ת מ 29 סמכ
לדרוש מכל א(1ד )ם ללמדסרוור של ו מכאלת  אשדמםו  ולממעסונור  וללו האציתג  שלפמנוי וו מתעענוו דותל זההצויגת  לאפונ  ( 1)

תעודה רשמית אחרתתע והדמהז רההש מאיותת ו;א

(א2ד) ם הלנדוגרוע ש בדמבכרל  לאמדסםו ר הנלוו געכ ל בידדביר עלה מאסוו ר מלסו מךכ ל שיידיש עבה האם ו לדרוש מכל   (2)
 כדי להבטיח את ב יכצדוי ע להההבוטריאח ותא תל פביי צחוועק  זההה וארו אולתה קללפ י אחתו קב יזצהו עאן;ו  בלפהסקקל ה אזות,

1  ב9"מסמך" - לרבות פ"למט,ס מכךה"ג ד-ר לתור בבוחת וקפ להט,מ כחהשגבדירם,ת ו הבתחשונק" הה-מ5ח99ש1  ב;י9

לערוך מדידו(ת3 ) או לליערטווךל  מדגדיימדוותת  שאול  לחיוטמורלי םד,ג יומכון ת למשסלו ר חואמתר יהם, מודכין דולתמ  ( 3)
והדגימות למעבדה,ו הלדשגימומור ת אולתמן עבאוד לה,נ הלוגש מבוהרן  אבודתרן ך אוא חלנרהת;ו

להיכנס למקו(4ם ), לרלבהויתכ נלסכ ללי מקתוחם,ב ולררה בוכת שלהוכלא י ניתיחח, בוורבהל בכד ששהולאא  נייייכחנ, ס ו  (4)
למקום המשמש למלגומרקיוםם,  אהלמאש מעלש  פלי מצגוו רישםל,  באילת א מעשל פפטי 

התעורר חשד( בל )ביצוהעת עעוברירר הח לשפדי  לחבויקצ וזעה , ערבישראיה  מלפפיק חח ו-ק   (ב) 

לחקור כל אד(1ם ) הקלשחוקרו רל עכבל יראהד םכ אהמקורש,ו רא ול עשבעירשוהי וכת אלמוהרי, ותא ו לו שיעדישועיוותת    (1)
הנוגעות לעבירה כהאנומגורע;ו תע לל עחבקייררהה  כלפאי מופר;ס קעהל  זוח קייחרוהל ו להפוי רפאוסקת ה סזעוי יפיחום לו2  וה–ו3ר 

יב10ה,  בהפשילניוליייתם  (העדמוחתו ) יב,י םב;1010 לפקודת הפרוצדורהל פהקופדליתל יהתפ (רועדצודות ) ר

(פ2ץ)  הקלשתופרו סל עכבלי רחהפ ץכ אהמקורש;ו ר עלל עתביפירסה ה כלאפמי ורפ; סעקלה  זתו פייסחוה לול  לתפוס כל ח ( 2)
הוראות הפרק הרביהועיר אלופתק והדפת רקס דהר רבהידעיין  להפפקלוידלית  (סמדערצ רה ודיחןי פהופשל) י[לניו (סמח עחצרד וש]ח, י

1111 התשכ"ט-1969  1   (בסהעתיףש כק"טטן -ז9ה6 9- 1  פ (קובדסתע יףמ עקצטןר  זוהח י-פ ופשק),ו דבת שימנועייצרם  והחימפחוויש)ב,י םב; ש11

(מ3) שפט לצבו קחיש פמובשי לת פמי שספעיט ף צ3ו 2 חליפפוקושד לת פימ עסצעיר ףו 3חי2 פלופש,ק וודלתב צמעעו; צ לבקש מבית  ( 3)
על חיפוש לפי פסקעה ל זוח ייפחוולשו  להפוי רפאוסתק הס זעוי יפיחום ל4ו 2(האו)ר(1א)ו, ת6 2ס עעידפ י28ם  ו4–2(45א )(ל1פ),ק ו6ד2 ת ע

מעצר וחיפוש, בשינמויעיצםר  והחמיחפווישב,י םב  ש
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סירב אדם להיענות לדרישת מפקח, על פי סמכותו בהתאם להוראות סעיף זה,  (ג) 
והיה חשש שיימלט או שזהותו אינה ידועה, רשאי המפקח לעכבו עד לבואו של שוטר, 
ויחולו על עיכוב כאמור הוראות סעיף 75(ב) ו–(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות 

, בשינויים המחויבים 12 אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996  

מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי סימן זה, אלא בעת מילוי  (א)  30  זיהוי מפקח 
תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדי מפקח, בצבע   (1)
ובצורה שהורה השר לעניין זה, ובלבד שהמדים כאמור אינם נחזים להיות מדי 

משטרה; 

יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו   (2)
של מפקח, שאותה יציג על פי דרישה  

לאחד  לגרום  עלול  קיומה  אם  תחול  לא  (א)  קטן  סעיף  לפי  ההזדהות  חובת  (ב) 
מאלה: 

סיכול ביצוע הסמכות בידי המפקח; ( 1)

פגיעה בביטחון המפקח או בביטחון אדם אחר   (2)

חלפה הנסיבה שבשלה לא קיים מפקח את חובת ההזדהות כאמור בסעיף קטן (ב),  (ג) 
יקיים המפקח את חובתו כאמור, מוקדם ככל האפשר 

פרקז':עונשין

מי שעשה אחד מאלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז- (א)  31  עונשין 
1  13 (בחוק זה - חוק העונשין), ואם הוא תאגיד - כפל הקנס האמור:1977  13

השליך פסולת אריזות בתחומו של אחראי לפינוי פסולת שלא בהתאם   (1)
להסדר להפרדת פסולת אריזות שקבע האחראי לפינוי פסולת, בניגוד להוראות 

לפי סעיף 25(א);

אסף או פינה פסולת אריזות בתחומו של אחראי לפינוי פסולת שלא בהתאם  ( 2)
להסדר לאיסוף ופינוי של פסולת אריזות מופרדת שקבע האחראי לפינוי פסולת, 

בניגוד להוראות לפי סעיף 25(ב) 

מי שעשה אחד מאלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם הוא  (ב) 
תאגיד - כפל הקנס האמור:

ייצר אריזה שלא בהתאם להוראות שקבע השר לעניין אמצעי הפחתה  ( 1)
במקור, בניגוד להוראות לפי סעיף 4;

ייצר או שיווק מוצר ארוז או אריזת שירות, או מכר מוצר ארוז או מוצר   (2)
באריזת שירות, בלי שסומנו בהתאם להוראות לפי סעיף 5;

לא מסר דיווח למנהל או לא המציא מידע למנהל או למי שהוא הסמיכו  ( 3)
לכך, בניגוד להוראות לפי סעיפים 7 או 18;

לא ניהל רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בחובת הדיווח לפי   (4)
סעיפים 7 או 18 או לא נתן למנהל או למי שהוא הסמיך לכך לעיין ברישום כאמור 

או לקבל העתק נכון ממנו, בניגוד להוראות לפי סעיפים 8 או 19;

לא התקשר עם גוף מוכר בניגוד להוראות לפי סעיף 9(א);   (5)
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ס"ח התשל"ז, עמ' 226 3 1
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 7(א)(1) או לא נתן 
 לקבל העתק נכון 

להוראות סעיף 9(ג);

ראות לפי סעיף 11; 

הוראות סעיף 12(ד);

 מופרדת בתחומו 
ת לפי סעיף 17(ה); 

אם לאחד מאלה - 

ות לפי סעיף 23(א); 

הל לפי סעיף 24(א);

אות סעיף 23(ב)(2) 

מור בסעיף 61(א)(4) 
 כפל הקנס האמור:

פי הוראות סעיף 6;

 להוראות סעיף 27;

ות לפי סעיף 52(ב) 

פי סעיף קטן (ג)(2), 
בירים לשם מניעת 
פינוי, ונקט אמצעי 

ם הבטחת יישומם:

אחרת ומהווה חלק 
הפסולת שהוטמנה;

פני הטמנתה, בידי 
תים לעניין פסולת 

ש לפי  יות  
 קנס כאמור בסעיף משרה 

)(3) לחוק העונשין 

חזקה היא כי נושא 
שה כל שניתן כדי 

למלא את חובתו 

ותף, למעט שותף 
תחום שבו בוצעה 
11) של סעיף 31(ב) 

31(ג) - גם דירקטור 
14 , 1   , ורי

סכום הקנס הקבוע 
ירת קנס נוספת או 
עה, ובלבד שסכום 

בוע לאותה עבירה 
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ס"ח התשמ"ב, עמ' 43 14 

לא ניהל רישו(6ם)  מללא או נמיפהולר טר יששלו םה ממילדא ע והמפאומרוטר  בשסל עיהףמ י7(דאע) (ה1) אאמוו ר לבא סנעתיןף   (6)
למנהל או למי שהולאמ נההסל מיאוכ ו ללמיכ ך שלהעוייאן  הבסרימישכוו ם לככאך מלורע ייאןו  בלרקיבשלו ם הכעאתקמ ונר כוןא ו

ממנו, בניגוד להוראמומת נו,ס עבינףי ג9ו(דג) ;

לא שילם היט(ל7 ) שהליאה  חשייילב ם בהתישטלל ומשו,ה יבנה יגחוידי בל בהותרשאולות מול, פבי ניסגועיד ף ל11ה;ו   (7)

לא קיים תנא(י 8) שקבלע א הקימינםה ל תנבאהי כרשהק בלעפ י ההמונרהאלו תב הסכעירףה  2ל1(פיד ); ( 8)

לא פעל לייש(ו9 )ם הסלדא ר פאעילס ולףי יופשיונםו י השסלד ר פסאוילסותף  וארפייזנווית  שמול פפרסדותל תב תאחרויזמוו ת  (9)
של אחראי לפינוי פשסול לאת חרשאעי מול פהינתויק פשרס ובלהת תשאעם מול ההורתקאושתר  לבפיה תסאעים ף ל7ה1(ורה);א ו

(רי0 1) הפרלדא ה,ק באעי סוהףס ודרפיי נוהי פברדההת, אאםי סלואף חודפ ינמויא לבהה -ת  לא קבע הסד ( 10)

(סאע) יף 3ה2(ורא) ;א הוראות לפי  (א )

(ל ב )לפי צסוע ישף ל4 2ה(מא)נ; צו של המנה (ב) 

לא התקשר ע(ם1 1ג) וף למאו כהר תאקחשדר  לעפם חוגותף  במנויגכור ד אלחהדו רלאפוחתו תס עבינףי ג3ו2ד( בל)(ה2ו) ר ( 11)

מי שעשה אח(דג ) מאלמיה,  שדיענוש -ה  מאאחסד ר משאילשה, ה דיחנווד -ש ימם אאסור  קנשיס שכהא מחוורד בשיסםע יאף ו 1ק6(נסא) (כ4)א  (ג) 
לחוק העונשין, ואם להחווקא  התעאוגנידש ין,-  וכאפםל  ההוקאנ ס תהאגאימדו ר:-

לא עמד ביעד(י1 ) המילחאז ורע מלדפ י ביהוערדיא והת מיסחעזיוףר  6;ל ( 1)

הטמין פסולת( 2א )ריזוהת,ט מבינןי גפוסד וללתה וראראיוזות ת,ס עבינףי ג7ו2ד; ( 2)

גילה מידע א(ו 3 )עשהג יבלו ה שמיימדוע ש, אוב ניעגושדה  לבוה ורשיאומות של, פבי ניסגועיד ף ל2ה5(ורב) א  (3)

אחראי לפינוי( דפ) סולאת חלראא יי ילשפיאנ ויב אפחסורילותת  לפאל ייליישת א עבל אעחבריירוהת  לפפליי לסיעתי ףע לק טען ב(יג)ר(ה2 ),ל  (ד) 
אם הוכיח כי מתקייאמים ם הוהכתינח איכים  מהתמקפיוירמטיים ם הלתהנלןא יוםכ י הנמקפטו ראטמיצם עילםה לסן בויכריי נם קלט שאםמ צמנעייעם ת ס
הטמנה של פסולת האטרימזנוהת , ושבל כפלסלו זלהת  קאבריעז והת,ס דורביכ להלפ זרדה ה,ק באעי סהוףס דורפיי נוהי,פ רונדקה,ט  אאימסוצףע יו 

פיקוח ואכיפה לשםפ יהקובחט חואת כיייפשהו מלם:ש

פסולת האריזו(1ת)  הוטפמסנולה, ת שהלאאר יבזיודתי עהותוט, מינחה,ד  עשםל אפ סבוילדית עאתוח, ריתח וד מעהםו ופה סוחללתק   ( 1)
מזערי מכלל הפסולמתז עשריה ומטכמלנלה ;

פסולת האריז(ו2) ת הופשסוללכתה  יהחאדר יזעום ת ההפוסשוללכת ה היאחחד רעת, ם להפנפי סוהלטת מנהתאהח, רבתי, דיל  ( 2)
אדם שאינו עובדו ואשדאםי נוש נאוינתון  עלוו בשדיו רוושתיאים נול נעוניתיןן  לפו סושלירת ו

(באת )אגינוד שחאי יבמ שלרפקה חב ותלאעגישוד ת חיכילב  לשנפיקתןח  וללמענישעותת  בכיל צושענ יעתןב ילרומנת ילעפתי א  ביצוע עבירות אחריות נושא 32  נושא משרה  (א)  נו 32  אחר
משרה בתאגיד  סעיף 31, בידי התאגסיעדי ףא ו1 3ב,י בדיי דעי ובהדת אמגעיודב דאיוו ; ביהדמי פערו בחוד במה עזוו,ב דדייונ;ו  ה- מקפנרס  חכואבמה וזרו,  בדסינעוי ף- בתאגיד 

(א)(3) לחוק העונ1ש6י(ן א61(

נחועקב זרהה  בעיבדיי רתה אלגפייד  חאוו ק בזיהד יב יעדויב דת אמגעיודב דאיוו , ביחזדיק הע והביד א מכעי ונבודשיו,א   נעברה עבירה( בל) פי  (ב )
משרה בתאגיד הפר מאשרת הח ובבתתאו גילדפ י הספערי ףא זת ה, חואבלתאו  אלפם י כןס עהיוף כזיהח,  כאי לעא שאה ם ככלן  השוניכיתןח  ככדי י ע

למלא את חובתו 

בסעיף זה, "נ(וג )שא מבסשעריהף  זבהת, א"גניוד"ש א - ממנשרהלה  פבעתיאל גיבד"ת א-ג ידמ, נהשלו תפף,ע ילל מבעתט אגשיוד,ת ף ש (ג )
מוגבל, או בעל תפקמיודג באל,ח רא ו בבתעאלג ידת פהקיאדח ראאחי ר מבטתעאםג יהד תהאגאיחדר אעיל  מהטתעחםו ם התשבאוג יבדו צעלע ה ה
העבירה, ולעניין עבהיערוביתר לה,פ יו לפעסניקיןא ועת ב(י1ר),ו (ת 3)ל, פ(י5 ),פ (ס6ק), א(ו9)ת,  ((01),1 )( 3)א,ו  ((15),1 )( 6)ש, ל( 9ס), ע(י0ף 1)1 3(אוב )( 

ועבירות לפי סעיף ו31ע(בג)י רו- תג םל פדיי רסקעיטוף ר 

התשמ"ב-982שיעורי קנסות   ב,] 1לב14 33  על אף הוראות סעיעף ל 21א2ף( ב)ה ולרחאווקת  ססדערי ף ה1ד2ין2 (בה) פלליחלויק  [נסודסר ח המדישן ולהבפ],ל יהלית [שנומס"בח -מ82ש9ו 1 ל קנסות   33  שיע
רשאי שר המשפטירם, שבאיה סשכרמ הת מהששפר,ט ילםק, בובעה סשכימעות ר הקנשסר,  הלקעובלועה  עשיל עסורכ וקםנ סה קהנעסו לההק בעולע  
בסעיף האמור, לעביברסהע ילף פיה אחומוק ר,ז הל עשבניקרבה עלה פיכ עחוביק רזת ה קנשנס קובכןע הל עכבעיבריתר תק נקסנ נסו וסכפן ת לעאוב 
נמשכת שעבר אותנו מאשדכם,ת  בשהעתבחר שאבו תבו סואג דהם, עבביהרתה חושבנב סיבבסווגת  בהיעצבויערהה,  וובבנלסבידב ושת סבכיוצםו 

הקנס לא יעלה על העקשנרס ה לאא חיוזעילםה  מעסל כועםש רההק נאס חוהזימרם בימ סהכקובםו עה קלנאסו תההמ רעבבי ירההק 
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פרקח':עיצוםכספי

הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו  (א ) 34  עיצום כספי
עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של 75,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד 

- בסכום של 150,000 שקלים חדשים:

הפר את הוראות סעיף 9(ד); לעניין זה חזקה היא כי יצרן או יבואן שקיים   (1)
את חובותיו לפי סעיפים 7(ד) ו–9(א) עד (ג), לא הפר את הוראות סעיף 9(ד), אלא 

אם כן הוכח אחרת; 

לא התקשר בחוזה התקשרות עם יצרן או יבואן שפנה אליו, בניגוד להוראות   (2)
סעיף 16(א);

לא התקשר בחוזה התקשרות עם אחראי לפינוי פסולת שפנה אליו, בניגוד   (3)
להוראות סעיף 17(ד);

השליך פסולת אריזות בתחומו של אחראי לפינוי פסולת שלא בהתאם   (4)
להסדר להפרדת פסולת אריזות שקבע האחראי לפינוי פסולת, בניגוד להוראות 

לפי סעיף 25(א); 

שלא  פסולת  לפינוי  אחראי  של  מתחומו  אריזות  פסולת  פינה  או  אסף   (5)
 בהתאם להסדר לאיסוף ופינוי של פסולת אריזות מופרדת, בניגוד להוראות לפי

סעיף 25(ב); 

הפר הוראה מההוראות המפורטות בסעיף 31(ב), למעט לפי סעיף 31(ב)(10)(ב)   (6)
ו–(11) 

לא התקשר אחראי לפינוי פסולת עם גוף מוכר אחד לפחות לעניין הפרדת פסולת  (ב) 
סעיף  להוראות  בניגוד  אריזות מופרדת מתחומו,  ופינוי של פסולת  אריזות ואיסוף 

(ב)(2), או לא קבע הסדר בהתאם לצו של המנהל לפי סעיף 24(א), רשאי המנהל 23(
להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 500,000 שקלים חדשים 

הטמין אדם פסולת אריזות, בניגוד להוראות סעיף 27, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום  (ג )
כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 226,000 שקלים חדשים, ואם הוא תאגיד - בסכום 

של 452,000 שקלים חדשים 

לא עמד יצרן, יבואן או גוף מוכר ביעדי המיחזור לפי סעיף 6, רשאי המנהל להטיל  (ד) 
עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה בסכום של 2,500 שקלים חדשים בשל כל טון 
של פסולת אריזות שלא ביצע לגביו מיחזור מוכר בהתאם ליעדים האמורים; ואולם 
לא עמד אדם ביעדי המיחזור לפי סוג חומר וביעד המיחזור הכולל, יחד, יוטל עיצום 

כספי על הפרת יעד המיחזור הכולל בלבד 

2011 ו–2012 יהיה סכום העיצום הכספי  (ד), בשנים  על אף הוראות סעיף קטן  (ה) 
שרשאי המנהל להטיל בשל כל טון של פסולת אריזות שלא בוצע לגביו מיחזור מוכר 

בהתאם ליעדי המיחזור לפי סעיף 6, כמפורט להלן:

בשנת 2011 - 1,500 שקלים חדשים; ( 1)

בשנת 2012 - 2,000 שקלים חדשים  ( 2)

בסעיפים קטנים (א)(4) ו–(5) ו–(ג), "פסולת אריזות" - פסולת אריזות שנוצרה עקב  (ו) 
פעילות של תאגיד או עקב פעילות של עסק או עיסוק של יחיד, למעט עיסוק של יחיד 

הנעשה בדירת מגורים המשמשת את העוסק 
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ר  עה  כו
 אותו סעיף, ימסור חיוב 

כוונת  על  הודעה 
חיוב) 

ין השאר, את אלה:

מהווה את ההפרה;

התקופה לתשלומו; 

י הוראות סעיף 36;

בהפרה חוזרת לפי 
הוראות סעיף 38 

ענותיו,  ל  ט

ין סכומו, בתוך 30 
ד מסירת ההודעה 

חר  ל מנ טת
שאי הוא להפחית ודרישת תשלום
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ם העיצום הכספי 
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 על המפר עיצום 
ר לו הודעה על כך 

תוך 30 ימים מיום 
האמורים, כדרישת 

מפר במועד האמור 

שבו  כ ה נ
נמשכת ההפרה והפרה

בשלה אילו היתה 
ה חוזרת" - הפרת 
הפרה קודמת של 

או שבשלה הורשע 

י  פ מים

ראות סעיף קטן (ב) 

שיקולים שבשלהם 
 בשיעורים שיקבע 

י  דכן ם מ
סירת ההודעה על העיצו

עיצום הכספי לפי 
 ההחלטה בערעור 
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פי חוק זה, כאמוהודעה על כוונת  (סוא) ד סבהייר ה ללהמנניהח ל כיי סואדד םס בהיפר ר לההונירחא הכ י מאהודרם אוהתפ רל פהיו רחאוקה  זמה,ה וכראאומות ר לונת  35  היה למנהל י (א )על 35  הוד
חיוב  בסעיף 34 (בפרק זה ב-ס עמיפף ר)3,4  ו(בבכפורונק תזו ה ל-ה טמיפל ר),ע לויבו כועוינצותום  לכהסטפיי ל לעפיל יוא ועתיו צוסםע יכף,ס יפימ סלופרי 

(עבליפור קע יזצהו ם-  כהסופדי ע(הב פערל ק כזווה נת-   להכמופונר ה הולדהעטיה ל עעל ליהו כועוינצהו םל הכטסיפלי   על  הודעה  למפר 
חיוב) 

בהודעה על כ(ובו) נת בחיהוובד יעצהי יןע לה כמונוהנלת,  בחייןו ב הישציאיןר,  האמתנ האלל, ה:ב (ב) 

המעשה או ה(1מ) חדל ה(מבעפרשק הז הא ו - ההממחעדלש (ה)ב פהרמק זהוהו ה-  אהתמ עהשהפה)ר הה; ( 1)

סכום העיצום( 2 )הכספסיכ ווםה תהקעויפצהו םל תהכשסלופימ וו;  ( 2)

זכותו של המ(פ3) ר לטזעכוון תוא תש לט עהנומתפירו  ללטפנעיו ן האמנת הטל ענלופית יוה ולרפאניו ת הסמנעיהףל  6ל3;פ ( 3)

שיעור התוספ(4ת)  על שהיעעיורצ והם תהוכסספפתי  עבל הפהרעיה צנומם שהככתס פאיו  בבההפפררהה  נחמוזשרכת ת לאפוי   ( 4)
הוראות סעיף 38 

טעון את טזכות טיעון  36  מפר שנמסרה לו הומדפער ה שענל מכסורונה ת לוח יוהוב דלעפהי  עהול רכאווונת ת סחעייוף ב 5ל3 פרי שהואיר אלוטתע וסן עאיףת  5ט3 ערנושתיאיו,  יעון  36  זכות
בכתב, לפני המנהל,ב כלתענב,י יןל פהניכ ווהנמהנ הללה, טלילע ניעיןל יוה כעויונצוה ם לכהסטפייל  ולעלעינוי יןע יסצכוום מו,כ סבפית ווך ל0ע3נ י

ית מיהםה ומדעמוה ע ימים ממועד מסיר

יט המנהל, לאהחלטת המנהל  (ת א) טענוטתעיןו  הלפמנפי ר האמנת הטל ענלופתי יו הולרפנאיו תה סמנעיהףל  6ל3,פ יי חהולירטא והת מנסהעיל,ף  ל36א, חירח הל  37  טען המפר א (א)  ה 37  החל
ודרישת תשלום ששקל את הטענות שששנקטל ענאו, ת אהם טלענהוטתי ל שנעטל ענהו,מ פאר ם עילצהוטםי ל כסעפל י, הומרפשר איע יהצוואם  לכהספפי,ח יותר ת תשלום

את סכום העיצום האכת ספסיכ ולםפ י ההעוירצואום ת הסכעסיפףי  9ל3 פ

החליט (בה)מנה(ל1 ) לפי ההחולריאטו תה מסנעהילף  לקפטין  (האו) רלאוהתט יסל עיעףל  קהטןמ פ(רא ) עילצהוטםי ל כסעלפ י, ה  (1) (ב)
ימסור לו דרישה לשילמםס ורא תל ו הדערייצושםה  להכשסלפםי  (אבתפ רהקע זיצה ו-ם  דהרכיסשפית  (תבפשרלוק םז);ה  ב- דדריריששת ת
התשלום יציין המנההתל, שלבוין ם יהצשייאן ר, האמנת הניל, מוביקןי  ההחשלאטר, תו,א תס נכיומםו קהי עיהצחולם טתהו,כ סספכי ו

המעודכן והתקופה הלמתעשולדוכןמ ו ו

החליט המנה(ל2  )לפי ההחולריאט ותה מסנעהילף  לקפטין  (האו)ר אשולת א סלעיהףט יקל טןע (ל א)ה משפלר א עליצהוטים ל  (2)
כספי, ימסור לו הודכעסהפ י,ע יל מכסך ו

לא ביקש המ(פג) ר לטלעאו ן ביאקת ש טהענמופתרי ו ללטפעיו ן הוארתא וטת ענסועתייוף  6ל3פ,י  בהתוורךא ו0ת3  יסמעייףם  6מ3י,ו םב  (ג )
שנמסרה לו ההודעהש נעמל סכרווהנ לתו  חהיוהבו, דיערהא ו עלה וכדווענה תז ו,ח יבובת,ו יםר 0א3ו  ההיודמיעםה  זהו,א במותרויםם ,0 3כ דהריימישםת  

תשלום שנמסרה למתפשר לובםמ ושענד מהסראהמ ולר 

שלו לכל יום הפרה נמשכת  38  בהפרה נמשכ(את ) ייוובסהף פרעהל  נהמעישצכותם  ייהווכססףפ י עלה חהלעקי צהוחם מיהשכיסםפ י שהלוח ללקכ לה יחומםי ששיבםו  ת  (א) מש 38  הפר
והפרה חוזרת  נמשכת ההפרה  חוזרת 

בהפרה חוזרת( בי )יווסבף העפלר הה עחיוזצורםת  יהיוכוסספףי  עשל היההע יאצופםש רה כלסהפטיי ל שבהישהל הא פאישלרו  לההיטתיהל   (ב )
הפרה ראשונה, סכוהם פהרהש ורואה שלועניה,צ וסם כוהםכ סהפיש ווכהא מלוער;י צלועםנ ייהן כזסה,פ י" כהאפרמוה ר; חולזערניתי"ן  ז- ה,ה "פרהתפ ר
הוראה מההוראות הלופרי אחה וקמ זההה ורכאאומתו ר לבפיס עחיוף ק 4ז3,ה  בכתאומךו ר שנבתסיעייםף  4מ3,ה פברתהו ךק ודשנמתתי יםש ל מ

אותה הוראה שבשלאוה תההו טהול רעאל ה השמבפשר לעהי צהווםט לכ סעפלי  האומ פשר בעשילצוה ם הוכרספשי ע 

ם הקבועים בפרקסכומים מופחתים  39  המנהל אינו ר(אש) אי לההמנטיהלל  עאייצנוו םר כשסאיפ י לבהסטכיול ם עיהנצומום ך כמספהיס בכוסמכיוםם  ההקנבמווךע ימם הבספכרוקמ חתים  (א)  מו 39  סכו
זה, אלא לפי הוראוזתה , סאעילףא  קלטפןי  (בה)ו 

(ת ב )שר ההמשר,ש פבטהיסם,כ רמתש אשי ר לקהבמושע פמטיקרם,י םר, שנסאיי בלוקת בוועש ימקוקלרייםם , נשבסישבולתה ום  השר, בהסכמ (ב) 
יהיה ניתן להפחית יאהית ה סנכיותןם  לההעיפצחויםת  האכת ספסיכ והם קבהועעי צבוסם עיהף כ4ס3פ, י בהשקיבעווער יבם סעשייףק ב34ע, 

ת התשלום, ולגבסכום מעודכן של  40  העיצום הכס(פיא  )יהיהה עילצפוי ם סכהוכמסו פיה ימהעיוהד כלן פיב יוסםכ וממוס ירהתמ עדורדיכןש תב יוהםת שמלסוירם, ת ולדגריבי ש של  (א) עו 40  סכו
העיצום הכספי  מפר שלא טען את טמעפנרו תשיול אל פטניע ן האמנת הטל ענכואתימוו רל פבנסי עיהףמ נ36ה ל - כבאיומום ר מבסיסרעית ף ה36ה ו-ד עביהו םע ל מם הכספי 

כוונת החיוב; הוגש כועורנעתו ר העחילו בד; ריהושגת ש תערשלעוורם  ועעלו כדרב יתשתש לותמשו לושםל  והעועיכצב ותם שהלכוסמופ י שללפ י ה
סעיף 43(ג), יהיה סכסועםי ף ה3ע4י(גצ)ו, םי ההיכה ספסיכ ולםפ י הסעיכוצומום  ההמכעסופדי כןל פביי וסםכ והמוה חהלמטעהו דבכען רבעיוור ם
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סכום העיצום הכספי כאמור בסעיף 34, יעודכן ב–1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן  (ב )
זה - יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד 
שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד 
שהיה ידוע ביום תחילתו של חוק זה; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה 
של עשרה שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה 

המנהל יפרסם ברשומות הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף  (ג) 
קטן (ב) 

העיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 37  41 המועד לתשלום 
העיצום הכספי 

לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית  42  הפרשי הצמדה 
15 כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961  1  15 (בפרק זה - הפרשי הצמדה וריבית 

וריבית), עד לתשלומו 

על דרישת תשלום אפשר לערער לבית משפט השלום, בתוך 30 ימים מיום מסירת  (א)  43  ערעור לבית משפט 
הדרישה למפר שלום 

אין בהגשת ערעור לפי סעיף זה, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי אלא אם  (ב) 
כן הסכים לכך המנהל או אם בית המשפט הורה אחרת 

החליט בית המשפט לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף זה, לאחר ששולם העיצום  (ג )
הכספי לפי הוראות פרק זה, יוחזר העיצום הכספי או כל חלק ממנו אשר הופחת בידי 

בית המשפט, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו 

הוטל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, יפרסם המנהל באתר המשרד פרטים  (א)  44  פרסום בדבר הטלת 
כמפורט להלן, באופן שיבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת החלטה בדבר עיצום כספי 

הטלת העיצום הכספי:

דבר הטלת העיצום הכספי וסכומו, מהות ההפרה שבשלה הוטל  ונסיבותיה,   (1)
שיעור ההפחתה של סכום העיצום הכספי - אם הופחת לפי הוראות סעיף 39 

והנסיבות שבשלן הופחת כאמור;

פרטים לגבי עיסוק המפר ושם העסק;  (2)

שם המפר, למעט אם הוא יחיד, ואולם המנהל רשאי לפרסם את שמו של   (3)
מפר שהוא יחיד אם סבר שהדבר נחוץ לשם אזהרת הציבור, והעיצום הכספי 

הוטל בשל הפרה הקשורה למתן שירות לציבור על ידי המפר 
, יחולו לעניין פרסום לפי 16 הוראות סעיף 9 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-998 1 (ב )

סעיף זה, בשינויים המחויבים   

(ג)  פרסום כאמור בסעיף קטן (א) בנוגע לעיצום כספי שהוטל על תאגיד יהיה לתקופה 
של ארבע שנים, ובנוגע לעיצום כספי שהוטל על יחיד - שנתיים וחצי 

(ד)  הוטל עיצום כספי לפי הוראות פרק זה והוגש עליו ערעור, יפרסם המנהל את 
דבר הגשת הערעור ואת תוצאותיו 

השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בפסקאות (1) עד (3)  (ה) 
שבסעיף קטן (א) 

תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריות פלילית בשל הפרת הוראה לפי חוק זה,  (א)  45  שמירת אחריות 
כאמור בסעיף 31 פלילית 
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ס"ח התשנ"ח, עמ' 226 6 1
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 כאמור בסעיף 31, 
ם כספי - יוחזר לו 
ם תשלומו עד יום 

החזרתו 

':הוראותשונות

בוע אגרה  ות 

 9(ה) ובעד בקשה 
ואן וגוף מוכר בעד 

וראות לפי חוק זה 

שרד,  י 

פי הוראות חוק זה  

רן לשמירת  ד 
לשמירת הניקיון

המסים  דת  ו ה 
(גבייה)   17

למו על ידו (בסעיף 
ר בחוזה התקשרות 
לו; הסכום שייגבה 
לקו בחוב בהתאם 
יצרנים והיבואנים 

עם אותו גוף מוכר  

ה לא יחול לעניין -  ל

18; ה, התשנ"ט-999  1

 וחומר ציטוטוקסי, 
ועד לשימוש ביתי;

19; ץ, התשי"ד-1954  

 השר, קבע, בצו, כי 
 בביטחון המדינה 

ב פרסום ברשומות 

ה יחול על המדינה  לה  ה

ר הביטחון או השר 
ו' כלפי   לפי פרק 
קח את סמכויותיו 
 לפי סעיף קטן זה 
בין השרים - בידי 
ף קטן זה יחולו עד 

חילתו של חוק זה 
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חוקי א"י, כרך ב', עמ' (ע) 1374, (א) 1399 17 
ס"ח התשנ"ט, עמ' 170 18 
ס"ח התשי"ד, עמ' 64 19 

הוגש נגד מפ(רב  )כתבה וגאיש שנוגם ד במשפלר  הכפתרב ת איהושרואם ה בלשפלי  החופקר זת ה,ה וכראאמהו רל פבי סחעויףק  ז31ה,,  (ב )
לא ינקוט נגדו המנלהאל  יהנלקיוכט ינםג דלו פי הפמנרקה לז ה,ה לויאכים ם שליפלי ם פהרקמ פזרה , עויאצום ם שכיסלפםי  ה- מיופרח זרע ילצוו 
סכום העיצום הכסספיכ ושם שהולעים,צ ובם תוהסכפסתפ י השפרשושלי ם,ה צבמתודסה פותר יבהיפתר שמיי והם צתמדשלהו ומרו יבעיד ת יומםי ו

החזרתו 

פרקט':הוראותפשורנקותט

46  השר, בהסכמת שר ההשאר,ו צבר הוסבכאמיתש ורש רו עהדאתו צהר כולבכאליה שושר ל ועהדכנת סהת,כ לרכשלאהי  לשקל בוהעכ נאסגתר, ה רשאי לקאגרות  46  אגר
בעד הגשת בקשה לבפעטד ורה גמשחות בבתק השתה קלשפרטוותר  עמםח וגבוףת  מהותכקר שלרפוי ת סעעים ף גו9(ף ה)מ ווכברע דל פבי קסשעהי ף
להכרה בגוף מוכר ללפהי כרסהע יףב ג3ו1ף,  ומוכןכ רא גלרפיה  סשעניתףי 3ת 1, שויכןש לאמגור יה צרשן,נ יתיבות אן שויגושףל ממוו יכרצ רןב, עידב 

פעולות המנהל לשפם עיוילושות ם ההמנהוהרל אולתש לם פייי שחווקם  זהה ה

בממינוי המנהל  האריזות  עהובשדרי  יממנשהר, דו,מ בימןנ העלו בדשיי המיהש ראדו,ח רמאני העל ל שתיחהויםה  האאחרריזאוי ת עלב מתשחרוד,ם  המנהל  מבין  ימנה,  47  השר  47  מינו
שתפקידיו יהיו לפי שהתורפקאיודתי ו חיוקה יזו ה ל 

הניקיון ייעוד כספים לקרן  48 היטל, קנס ועיצום כהיסטפיל , שקנהוס טולעוי לצופים  חכוסקפ יז ה שיהושוטללומ ו ללפיק רןח ולק זשמה יירשתו להנמיו קילוקן כספים לקרן  48 ייעו
לשמירת הניקיון

פקוגבייה  ל  (ל א )קנס, עלה יגטבלי יאה ו שעלי צקונם ס, כסהיפיט ל לפאיו  חעויקצ וזםה  כתסחפוי ל לפפיק ודחות ק הזמה סיתםח  ש גבייה  49 על  (א)  49 גביי
 ) 17(גבייה )  

קנס או עיצום( בכ) ספיק נשס הואוט לעוי צעול םג וכף ספמיו כשר הלופטי לוח ועק ל זגהו ףו למאו כשר וללפמיו  חעולק  יזדוה  (ובלסא עישףו  (ב) 
זה - חוב), ניתן לגבוזתה ם-  מחכולב) ,י נצירןת ןו ילבגובאון תשם המיכה ל קיצשורןר  ועיבםו האןג וףש ההימהו כקר שוברח ועזםה  ההגותףק שהרמוותכ 
במועד ביצוע המעשבמה והעדמ הבויוצהו עא הת מהעעשביהר הה מאוה ווההה פארת ה השעבבישרלהה  אהוו טהלהו;פ רההס כשובם ששלייהג בהוה ט
מכל יצרן ויבואן לפימ כסלע ייףצ רקן טון יזבוה יאן הילפה י פסי עישנף ייקםט ן מזהה סיכהויםה  הפי שושונהי ילם חמלקהו סבכוחום ב הבשהוותהא לם ח
לחלקו היחסי בסך למחשלקקלו  חהוימחר סיה באסריךז ומת ששקילו צחרו מארו  יהואבראי זוביתד י שיכולצל ר האיוצ ירוניבםא  וביהידיב וכאלניל ם ה

שהתקשרו עם אותו שגהוףת קמושכרור   

סייג לתחולה 50 חוק זה לא יחול לענחיויןק  ז-תחולה 50 סייג
(1 )  1שק18מכל משקה כ(ה1) גדרתמוכ לב חמוקש קההפ יכקהדגוןד רעתלו  מבכחלוי ק מהשפיקקה,ד וןה תעלש נ"מכטל-י9 9מ9  1שק;

אריזה של מו(צ2 )ר שהאוריא זחה ומשרל  ממוסוצכרן , שלרהובוא ת חוחוממר ר מרסדויכון,א קלרטיבובית  וחחווממרר  רצדייטוואטוקקטיסבי,י   (2)
אלא אם כן הוא מיואעלדא  לאשםי מכון שה וביא תמי;י

פ;נפ19 אריזה של חו(מ3) ר נפץא רכיזההג דרשלת ו חובמחור קנ פחוץ מכריה גנדפרץ,ת ו הבתחשויק" דח-ו4מ5ר9י 1   ( 3)

אריזה שראש (4ה) ממשארליזה הא ו שרשרא שה בהימטמחוןש, ללהפ יא וה עשנרי ין,ה בביהטסחוכן,מ לת פיה השרע, ניקיןב, ע,ב הבסצוכ, מכית   (4)
הוראות חוק זה, כולהןו ראאו וחת לחקון, ק לזאה , יכחווללןו  לאוג בחילה קן,מ טלעא מייחםו לשו ל לגפגבייעה ה מבטבעימטיחםו ן שהל מפדגיינעה ה

או ביחסי החוץ שלאהו;  בציו חכסיא מהורח ואץ ינוש לחהי;י בצ ו פרכסאומםו רב ראישנוו מוחיתי 

תחולה על המדינה  (עאל)  המחדויקנ זה מדינה  51 חוק זה יחול  (א) על 51 תחו
(ת ב) סעיףע לק טאן ף( אה),ו רהאושרת,  סבעהיסף כקמטןת  (רא)א, ש ההשמר, מבשהלסהכ, משתר  רהאביש טהחומן מאשו להה, שרש  על אף הוראו (ב) 

לביטחון הפנים, לפלי ביהטעחניוןי ן, היפקניבםע,  נלהפליי םה עלניהיןפ, עילקתב עס נמכהולייוםת  למהפפקעח ללת פיס מפכרוקי וו'ת  כמלפפקי ח
מערכת הביטחון, כומלעהר כאות  חהלבקיטה; חוקן,ב עכ והלהש ר אנו החלליקם ה;כ אקבמוער , היפשערי נל המליפקם חכ אאמתו רס, מיפכועייולת ימו פ
האמורות כלפי מערהכאתמ ורהובית טכחלוןפ י לפמי ענרהכלתי םה באילטהח;ו ןנ הללפיי םנ הרלאישםו ניאלם ה;ל פני הסליעים ף רקאטןש וזניה ם
ייקבעו בתוך 90 ימיייםק במעיוו םב תתוחךי ל90ת וי משילם  חמויוק םז ה,ת וחיבלהתעו דרש לה סחוכקמ זה ה,ב יון בההעשדריר ם ה-ס כבימדהי  
ראש הממשלה, בתורךא 0ש3  יהממימם שמלתה,ו םב תהותך ק0ו3פ יה מיהםא ממותרוה;ם  ההותרקאוופת ה סהעיאף מוקרטןה ;ז הה וירחאוולות  עסדע י

תום שלוש שנים מיתוום ם תשחליולשת ו שנשיל ם חמויקו זם ה ת
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ו', אלא  מפקח לא יעשה שימוש בסמכויותיו כלפי מערכת הביטחון לפי פרק  (ג) 
לאחר שעבר התאמה ביטחונית כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, 

2 20 (בסעיף זה - התאמה ביטחונית מתאימה)    התשס"ב-2002 20

בקשות, מסמכים וכל מידע אחר שמערכת הביטחון חייבת במסירתו למנהל לפי  (ד) 
הוראות חוק זה (בסעיף זה - מידע), והם מסווגים, יימסרו רק למנהל שהוא בעל התאמה 
ביטחונית מתאימה, ואם לא היה בעל התאמה כאמור - למנהל הכללי של המשרד, 

ובלבד שהוא בעל התאמה ביטחונית מתאימה 

לא יפרסם אדם מידע אשר יש בפרסומו כדי לפגוע בביטחון המדינה  (ה) 

7(א)(1) בסעיפים  כאמור  ידיעות  או  דיווחים  יגלה  לא  מטעמו  מי  או  המנהל  ( א)  52 איסור גילוי מידע 
ו–18(א)(1) ו–(2), (ב)(2) ו–(ג), אלא כן אם התקיים אחד מאלה:

גילוי המידע דרוש לשם ביצוע הוראות חוק זה;  (1)

גילוי המידע הוא לגוף ציבורי שהמידע דרוש לו לשם ביצוע תפקידיו לפי   (2)
כל דין 

גוף מוכר או מי מטעמו לא יגלה ולא יעשה כל שימוש בדיווחים או בידיעות  (ב) 
שהגיעו אליו מאת יצרן או יבואן מכוח חוק זה, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

גילוי המידע או השימוש בו דרושים לשם ביצוע הוראות חוק זה;  (1)

גילוי המידע הוא לגוף ציבורי שהמידע דרוש לו לשם ביצוע תפקידיו לפי   (2)
כל דין 

לעניין סעיף זה, "גוף ציבורי" - משרדי הממשלה ומוסדות מדינה אחרים  (ג) 

הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן, למעט מהוראות  53 שמירת דינים 
סעיף 7 לחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993  21

השר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע  54  ביצוע ותקנות 
לביצועו, ובין השאר בעניינים אלה:

העלאת   - הכנסת  של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  האוצר  שר  בהסכמת   (1)
השיעורים של יעדי המיחזור ושינוי השיעור המרבי של השבה מוכרת שיראו 

אותה כמיחזור מוכר לפי הוראות סעיף 6(א) עד (ד);

השבה  או  מיחזור  למטרות  אריזות  פסולת  של  בייצוא  להכרה  תנאים   (2)
כמיחזור מוכר, לפי הוראות סעיף 6(ה);

באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, שינוי, בצו, של אלה:   (3)

פטור  יבואן  או  יצרן  יהיה  שלגביו  אריזות  של  המזערי  המשקל  (א) 
מהוראות פרק ג', כאמור בסעיף 10;

שיעור היקף השירותים לעניין הכרה כאמור בסעיף 12(א)(4)  (ב) 

השר ידווח לוועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לשנה, על יישום הוראות חוק זה, לרבות  55 דיווח לכנסת 
על יעדי המיחזור וההשבה שהושגו בשנה שקדמה למועד הדיווח; דיווח כאמור יפורסם 

באתר האינטרנט של המשרד 
2 (בפרק זה - חוק שמירת הניקיון) - 22 בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984  56 תיקון חוק שמירת 

הניקיון - מס' 17
בסעיף 10(ה), במקום "מהיטל לפי סעיף 11, היטל" יבוא "מהיטל";  (1)

סעיף 11 - בטל;  (2)

ס"ח התשס"ב, עמ' 179 20 
ס"ח התשנ"ג, עמ' 116 21 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התש"ע, עמ' 425 22 
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פסקה (4) - תימחק;

 "10, 11" יבוא "10" 

 ,23 ר ון 
חרי פסקה (6) יבוא:משפט  מינהלי

החלטת המנהל לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011  "24  (7)"
25 , בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס"ח-2008   58  תיקון חוק הרשויות 

ומ
בת
, פקחים עבירות לפי סעיף 31(א)(1) או (2), (ב)(2) ו–(ג)(2) לחוק להסדרת    18"

י
בחוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4), התש"ע-010 2  -26 59 תיקון חוק הפיקדון 

מכ
 55 א  50" במקום  מקום,  בכל  בו,  המובא  7ה  בסעיף   ,8 בסעיף   (1) (תיקון מס' 4)

בסעיף 23(ד), במקום "ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014)" יבוא "כ' בטבת   (2)

בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), תחילתו של חוק זה ביום כ"ה באדר א'  (א ) 60  תחילה 

תחילתם של סעיפים 12 עד 14 ביום פרסומו של חוק זה  (ב) 

תחילתם של סעיפים אלה ביום כ"ט בסיוון התשע"א (1 ביולי 2011):  (ג) 

8 לעניין רישום של העניינים הכלולים  ו–(3), וסעיף  6 ו–7(א)(2)  סעיפים   (1)

סעיפים 9, 23(ב)(2), 31(ב)(5) ו–(11), ו–34(א)(1) ו–(ב) לעניין חובת התקשרות   (2)

סעיפים 23(ג),25(ב), 26, 31(א)(2) ו–34(א)(5) לעניין איסוף ופינוי של פסולת   (3)

תחילתו של סעיף 20 ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015)  (ד) 

חובות שחלו על יצרנים ויבואנים של מכלים למשקאות, לפי הוראות סעיף 11 לחוק  61  הוראת מעבר 
מכלים  לגבי  יהם 

ן ד ר א ד  ע ל ג ו           ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
שר להגנת הסביבה ראש הממשלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר ס                  ר פ ן  ו ע מ ש
ושב ראש הכנסת נשיא המדינה

299

ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"א, עמ' 49  3 2
ס"ח התשע"א, עמ' 278 24 
ס"ח התשס"ח, עמ' 534; התשס"ט, עמ' 146 25 
ס"ח התש"ע, עמ' 330 26 

בסעיף 13(א), (פ3) סקה ב(ס4) עי-ף  ת3י1(מאח),ק ; ( 3)

בסעיף 19, במ(ק4ו )ם "0ב1ס, ע1י1ף"  9י1ב,ו בא מ"ק0ו1"ם   (4)

אשונה, בפרט תיקון חוק בתי  י, ם,ב תהותספש"ת סה-ר00א0ש 2ונ, ה, בבתופסרפט ת3 2,ה 23לי23 57  בחוק בתי משפט לבענחיויקנ יבם תימ ינמהשלפייט ם,ל עהניתינשי"םס -מ0ינ00ה2 לחוק בתי  57  תיק
משפט לעניינים 

 מינהליים -
ים - מס' 52אחרי פסקה (6) יבואא:לעניינים 

מס' 52

2 24 "החלטת המנהל לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011 24  (7)"

תיקון חוק  25 , בתוספת, אחרי פרט 17 יבוא:בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), התשס"ח-2008  יות (אכיפה  ית - סמכויות 
58  המק
הרשויות סבי

הטיפול בהמקומיות 
(אכיפה סביבתית הטיפול באריזות) - מס' 3בתוספת, אחרי פרט 17 יבוא: , וכן עבירות לפי סעיף 32 לחוק האמור לעניין העבעבירות לפי סעיף 31(א)(1) או4 2(2), (ב)(2) ו–(ג)(2) לחוק להסדרת הטיפול באריזות,  התשע"א-2011 ר-ו סת מהכואיומתו רפוקתח י"ם) "18  

- מס' 243 , וכן עבירות לפי סעיף 32 לחוק האמור לעניין העבירות האמורות " התשע"א-2011

תיקון חוק הפיקדון  בחוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מס' 4), התש"ע-010 2לי משקה   -26 59 על 
חעוזל ימםכ"ל יי במושאק ה" 

(תיקון מס' 4)  55" יבוא  אחוזים"   50" במקום  מקום,  בכל  בו,  המובא  7ה  בסעיף   ,8 אחוזים";בסעיף  ( 1)
אחוזים";

התשע"ו (1 בינואר 2016) "בסעיף 23(ד), במקום "ביום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014)" יבוא "כ' בטבת  ( 2)
התשע"ו (1 בינואר 2016) "

תחילה  התשע"א (1 במרס 2011) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (ד), תחילתו של חוק זה ביום כ"ה באדר א'  (א )   60
התשע"א (1 במרס 2011) 

תחילתם של סעיפים 12 עד 14 ביום פרסומו של חוק זה  (ב )

תחילתם של סעיפים אלה ביום כ"ט בסיוון התשע"א (1 ביולי 2011):  (ג )

8 לעניין רישום של העניינים הכלולים  ו–(3), וסעיף  6 ו–7(א)(2)  בחובת הדיווח לפי סעיף 7(א)(2) ו–(3);סעיפים  ( 1)
בחובת הדיווח לפי סעיף 7(א)(2) ו–(3);

עם גוף מוכר;סעיפים 9, 23(ב)(2), 31(ב)(5) ו–(11), ו–34(א)(1) ו–(ב) לעניין חובת התקשרות   (2)
עם גוף מוכר;

אריזות  סעיפים 23(ג),25(ב), 26, 31(א)(2) ו–34(א)(5) לעניין איסוף ופינוי של פסולת  ( 3)
אריזות  

תחילתו של סעיף 20 ביום י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015)  (ד) 

הוראת מעבר  עלחובות שחלו על יצרנים ויבואנים של מכלים למשקאות, לפי הוראות סעיף 11 לחוק  לחול  ימשיכו  זה,  בחוק  ביטולו  ערב  כנוסחו  הניקיון  שמירת    61
מכלים  לגבי  עליהם  לחול  ימשיכו  זה,  בחוק  ביטולו  ערב  כנוסחו  הניקיון  למשקאות שנמכרו לפני תחילתו של חוק זה שמירת 

למשקאות שנמכרו לפני תחילתו של חוק זה 

ן ד ר א ד  ע ל ג ו                    ה    ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה             השר להגנת הסביבה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר ס                                    י    ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה                      יושב ראש הכנסת
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חוקמבקרהמדינה(תיקוןמס'44),התשע"א-2011*

, אחרי סעיף 21ב יבוא:1 ]1בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] 1 הוספת סעיף 21ג 
לא קיים עובד גוף מבוקר את שהוטל עליו מכוח סעיף 21א או  21ג  "אי–ביצוע פעולות 

21ב, בלא הצדק סביר, יהווה הדבר עבירת משמעת לפי הדין לתיקון ליקויים
המשמעתי החל באותו גוף מבוקר "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר ס           ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה                יושב ראש הכנסת

תיקוןטעותבחוקאימוץילדים(תיקוןמס'8),התשע"א-2010*
(לפי סעיף 10א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948)

12בסעיף 9 לחוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 8), התשע"א-2010 (להלן - החוק), המתקן את 1  1
חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, במקום פרט (5) המובא בו צריך להיות: 

, בכל הנוגע - 2 21להורה לפי הוראות סעיף 42 לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981  (5)"

לייצוג בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו–13א לחוק האמור - וסעיפים 3  (א) 
ו–4 לא יחולו;

לייצוג בערעור על החלטה בהליכים לפי סעיפים 10, 12(ג), 13 ו–13א לחוק  (ב) 
האמור - וסעיף 3 לא יחול "

תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילתו של החוק   2

ן י ל ב י ר ן  וב א ר           
               יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י"ב בשבט התשע"א (17 בינואר 2011)    *
ס"ח התשע"א, עמ' 110   1
ס"ח התשמ"א, עמ' 293   2
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