
חוק הפיקדון על מבלי משקה (תיקון מס' 2), התש"ס2000*
ו סעיף 1. בחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט1 1999(להלן  החוק העיקרי),תיקון

 ו בסעיף

ומוצריו"; חלב "למעט יבוא "משקה" אחרי ברישה, משקה", "מכל בהגדרה (1)

(2) בהגדרה "מיחזור", בסופה יבוא "או טיפול במכלי משקה בדרך שקבע השר":
יבוא: "קרך ההגדרה אחרי (3)

""תאגיד מיחזור"  תאגיד שהוכר על ידי השר בהתאם להוראות סעיף 8א:".

נתקבל בכנסת ביום א' באב התש"ס (2 באוגוסט 2000): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
.464 עמ' ,(2000 ביולי 3) התשס בסיון לי מיום ,2892

1 ס"ח התשנ"ט, עמ' 170; התש"ס, עמ' 173.



 העיקרי לחוק 2 בסעיף .2
והמשווק משקה המכיל "מסומן יבוא במשקה" "המלא במקום (א), קטן בסעיף (1)

בישראל";
מיחזור, תאגיד של בשירותיו יבואן או יצרן "השתמש יבוא בסופו (ג), קטן בסעיף (2)

רשאי להחליט כאמור תאגיד המיחזור."

2 סעיף תיקון

יבוא: ואחריו "(א)'' יסומן בו האמור העיקרי, לחוק 3 בסעיף .3

לפני (א) קטן סעיף להוראות בהתאם יסמנם משקה, מכלי המייבא יבואן "(ב)
בשירותי המשתמש יבואן ואולם המכס2, בפקודת כהגדרתו רשוי במחסן או ייבואם,
רשאי יהיה המיחזור, תאגיד מאת כך על אישור המכס לפקיד ומסר מיחזור, תאגיר

זה. קטן סעיף להוראות בהתאם שלא אף שייבא המשקה מבלי את לסמן
הוראות לקבוע רשאי והשר, האוצר שר עם בהתייעצות והמסחר, התעשיה שר (ג)
להוראות בהתאם שלא אף מיובאים, משקה מכלי של הסימון מקום לענין אחרות

(ב)." קטן סעיף

ג סעיף תיקון

3א4. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא: סעיף הוספת

"פטור מחובת
סימון

שילם אם משקה, מכלי סימון מחובת פטור יהיה יבואן או יצרן (א) 3א.
בל בעד לגבות עליו שהיה הפיקדון מסכום שישה פי שהוא סכום לקרן
ומסר ,3 סעיף הוראות לפי סומנו אילו שייבא או שייצר המשקה מכלי

הקרן. מאת לממונה בך על אישור
סעיף הוראות לפי משקה מכלי סימון מחובת הפטור יבואן (ב)

המכס." לפקיד גם הקרן מאת בך על אישור ימסור (א), קטן

 העיקרי לחוק 6 בסעיף .5
היבואן, או היצרן של כלשהו, "מסוג יבוא סוג" "מאותו במקום (א), קטן בסעיף 0)

שהוחזר"; המשקה מכל של הענין, לפי

הים, חוף בתחום מצוי העסק בית כן אם "אלא יבוא בסופו ,000 קטן בסעיף (2)
כהגדרתו  הים" "חוף זה, לענין ספורט; מגרש או ציבורי גן לאומי, גן טבע, שמורת

התשנ"ז31997". הים, בחוף ברכב נהיגה איסור בחוק

6 סעיף תיקון

או היצרן של כלשהו "מסוג יבוא סוג" "מאותו במקום העיקרי, לחוק 7(א) בסעיף .6
שהוחזרו". המשקה מכלי של הענין, לפי היבואן,

7 סעיף תיקון

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 8 בסעיף .7
מיחזור, מתאגיד שירותים המקבל יבואן או יצרן על יחולו לא זה סעיף הוראות "(ד)

כאמור". שירותים קיבל הוא שבה התקופה לגבי

8 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 8 סעיף אחרי סעיפים8. הוספת
ו8ב 8א

מיחזור כל"תאגיד בו התקיימו אם מיחזור כתאגיד בתאגיד להכיר רשאי השר (א) 8א.
אלה:

של והפעלה הקמה היא התאגיד של היחידה מטרתו (1)

פיקדונות, החזר לענין זה חוק לפי הוראות ביצוע לשם מנגנון

2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ג, עמי 39.
3 ס"ח התשנ"ז, עמ' 84.



שמטרתן אחרות פעולות וביצוע ומיחזורם משקה מכלי איסוף
קידום האיסוף והמיחזור, והכל בין בעצמו ובין באמצעות

אחרים,

וכן עסק בתי או יבואנים יצרנים, הם בתאגיד החברים (2)

מניה, בעל  בתאגיד" "חבר זה, לענין אותם, המייצגים ארגונים
אחר חבר כל שיתופית.או אגודה חבר עמותה, חבר שותף,

התאגיד; של ההתאגדות לאופן בהתאם
 קובעים התאגיד של היסוד מסמכי (3)

בפסקה כאמור היא התאגיד של היחידה מטרתו כי (א)
האמורה; למטרה רק משמשים נכסיו כל וכי (ו)

(ב) איסור על חלוקת רווחים לחברי התאגיד: לענין זה
לתאגיד בתאגיד חבר שנתן הלוואה של פירעון יראו לא
אינה ההלוואה על שהתשואה ובלבד רווחים, כחלוקת

במשק. ומקובלת סבירה מתשואה חורגת
שהוא בין עסק, בית או יבואן יצרן, לכל יאפשר מיחזור תאגיד (ב)

בתנאים נותן, שהוא בשירותים להשתמש בו, חבר שאינו ובין בתאגיד חבר
תנאים קביעת שוויוניים בתנאים פגיעה יראו לא זה לענין שוויוניים;
ההוצאות וכיסוי הראשונות הוצאותיו החזר המיחזור לתאגיד שיאפשרו

שלו. התפעוליות
לתאגיד שנתן לאחר מיחזור, בתאגיד הכרה לבטל רשאי השר (ג)

התנאים קיום אי בשל השאר בין בפניו, טענותיו את להשמיע הזדמנות
ביעדי משמעותית עמידה אי בשל או (ב) או (א) קטנים שבסעיפים

איסוף.
איסוף מסומניםיעדי ריקים משקה מכלי של לאיסוף יפעל מיחזור תאגיד (א) 8ב.

או שיוצרו המלאים המשקה מכלי כל מסך להלן, כמפורט בשיעורים
המשתמשים היבואנים או היצרנים ידי על השנה במהלך ששווקו

 בשירותיו

(1) 50% לפחות  ער יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר
;(2001

(2) 60% לפחות  עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר
;(2002

(3) 70% לפחות  עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר
;(2003

(4) 80% לפחות  עד יום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר
;(2004

(5) 85% לפחות  בכל שנה החל בשנת 2005.

בסעיף האמורים האיסוף ביעדי עמר שלא מיחזור תאגיד (ב)
לאותם בהתאם נאסף שלא משקה מכל כל בשל לקרן, ישלם (א), קטן
כאמור משקה מכל כל בשל להחזיר או לגבות שיש הפיקדון כפל יעדים,

התשלומים).  (להלן



סעיף להוראות בהתאם פיקדון סכום על מיחזור תאגיד החליט (ג)

על שהיה הפיקדון כאילו (ב), קטן סעיף לענין התשלומים יחושבו 2(ג),
מכל כל כשל להחזיר או לגבות המיחזור תאגיד בשירותי המשתמשים

השר. שקבע הסכום או 2(ב) בסעיף הנקוב הסכום היה משקה,

ובדרכים במועדים יועברו (ב) קטן בסעיף האמורים התשלומים (ר)
ובשינויים הענין לפי 8(ג), בסעיף האמורים או 8(א) סעיף לפי שנקבעו

המחויבים."

9. בסעיף 10 לחוק העיקרי 
מתאגיד שירותים מקבל שאינו "יבואן, יבוא "יבואן" במקום (א), קטן בסעיף (1)

החזיר שבעדם הריקים המשקה מכלי מספר על "וכן יבוא ובסופו מיחזור,"
פיקדונות";

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

זהות על פרטים חודשים, לשישה אחת לממונה, ידווח מיחזור תאגיד "(או)
המלאים המשקה מכלי מספר על שירותים, ממנו המקבלים והיבואנים היצרנים
המשקה מכלי מספר ועל פיקדון, לגבות עליו היה ושבעדם מהם אחד כל שמכר

פיקדונות. החזיר שבעדם הריקים
שהפסיק או מיחזור מתאגיד שירותים לקבל שהתחיל יבואן או יצרן (1) (א2)

לממונה. כך על ידווח לקבלם,
לקבל שהתחיל יבואן או יצרן זהות על לממונה ידווח מיחזור תאגיד (2)

לקבלם. שהפסיק או שירותים ממנו
מיום ימים 7 בתוך לממונה יימסרו זה קטן כסעיף כאמור דיווחים (3)

הפסקתם.", או השירותים קבלת

(3) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
תאגיד או מיחזור, מתאגיד שירותים מקבל שאינו יבואן, או יצרן מסר לא "(ב)

מיחזור, רוח באמור בסעיפים קטנים (א) או (א1), או שמסר רוח, אך לממונה יש
ליצרן, שנתן לאחר הממונה, רשאי נכון, אינו שהדוח להניח סבירים טעמים
בהחלטה לקבוע טענותיו, את להשמיע הזדמנות המיחזור לתאגיד או ליבואן
לקרן." להעביר המיחזור תאגיד או היבואן היצרן, שעל הסכומים את מנומקת

10 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 11 בסעיף .10

 (א) קטן בסעיף (1)

"או יבוא "ההפרשים" ואחרי שישה", "פי יבוא ארבעה" "פי במקום ברישה, (א)
התשלומים";

יבוא: בסופו (ב)

8ב"; סעיף הוראות לפי לקרן תשלומים העביר לא (4)"

(2) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "סעיף 3" יבוא "סעיפים 3 או 3א".

11 סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 18 בסעיף .11

 ובו "(א)" יסומן בו האמור (1)

3א"; או 3 "סעיפים יבוא "3 "סעיף במקום ,(1) בפסקה (א)

18 סעיף תיקון



יבוא: (5) פסקה במקום (ב)

8ב"; סעיף הוראות לפי לקרן תשלומים העביר לא (5)"

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

או שנים שלוש מאסר  דינו ,10 סעיף להוראות בניגוד כוזב דיווח המוסר "(ב)
קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד 

האמור. הקנס כפל

סכומים לקרן העביר לא או 10 סעיף הוראות לפי לממונה אדם דיווח לא (ג)

כאמור קנס או שנה מאסר  דינו סעיף, אותו הוראות לפי הממונה שקבע כפי
בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ירי תאגיד  כפל הקנס

האמור."

סעיפים הוספת
21א ו21ב

יבוא: העיקרי לחוק 21 סעיף אחרי .12

מבונה "התקנת
מכלי לאיסוף

הוראות  משקה
מיוחדות

בית של חיצוני בקיר ריקים משקה מבלי לאיסוף מכונה התקנת 21א.
התשכ"ה41965, והבניה, התכנון לחוק 266ב סעיף לפי הנעשית עסק

פטורה מהיתר לפי פרק ה' לחוק האמור.
טפסיםטפסים גבי על יהיו ו3א 3(ג) סעיפים להוראות בהתאם אישורים 21ב.

ייערך המכס לפקיד למסרו שיש שטופס ובלבד הממונה, שיערוך
המכס." בפקודת כהגדרתו המכס מנהל עם בהתייעצות

25 סעיף תיקון העיקרי לחוק 23 בסעיף .13

יבוא: (4) פסקה אחרי (א), קטן בסעיף (1)

8ב(א);"; בסעיף הקבועים האיסוף יערי של השיעורים שינוי "(4א)

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

התשואה שיעור את לקבוע רשאי האוצר, שר עם בהתייעצות השר, ■'(א1)

הסבירה והמקובלת במשק לענין הוראות סעיף 8א(א)(3)."

24 סעיף 14. בסעיף 24 לחוק העיקרי, במקום "עד יום ג' בחשון התשס"א (1 בנובמבר 2000)" יבואתיקון
"עד יום ה' בטבת התשס"א (31 בדצמבר 2000)".

25 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 25 סעיף במקום .15

באפריל"תחילה 1) התשס"א בניסן ח ביום זה חוק של תחילתו (א) .25

.(2001

(ב) השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לדחות את
באוקטובר 1) התשס"ב בתשרי י"ד ליום עד זה חוק של תחילתו מועד

.(2001

חוק תיקון
 הניקיון שמירת

ר מסי

"ובלבד יבוא בסופו (א), קטן בסעיף התשמ"ר51984, הניקיון, שמירת לחוק 11 בסעיף .16
משקה מכלי בשל ההיטל ייגבה לא ,(2002 בינואר 1) התשס"ב בטבת י"ז ביום שהחל
בעדם החזירו יבואן או שיצרן התשנ"ט1999, משקה, מכלי על הפיקדון בחוק כהגדרתם

האמור." החוק הוראות לפי פיקדון

4 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

5 ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.



יבוא; 266א סעיף אחרי התשכ"ה1965, והבניה, התכנון בחוק חוק17. תיקון
 והבניה התכנון

מס' 52 למכונה פטור
מכלי לאיסוף

משקה

בית של חיצוני בקיר משקה מכלי לאיסוף מבונה התקנת (א) 266ב.
אל פונה המכונה שחזית ובלבד ,145 סעיף לפי היתר טעונה אינה עסק
ס"מ 10 עד של חריגה זה, לענין הבנין; מקו חורגת ואינה העסק לבית מחוץ

בחריגה. תיחשב לא הבנין מקו

לקבוע רשאי הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור הפנים, שר (ב)
(א). קטן בסעיף האמור הפטור לתחולת ותנאים סייגים

הפיקדון בחוק כהגדרתם  עסק" ו"בית משקה" "מכל זה, בסעיף (ג)
התשנ"ט1999." משקה, מכלי על

כנוסחו העיקרי, לחוק ו(א1) 10(א) סעיף הוראות לפי לממונה שיימסר הראשון הדוח .18
חוק של תחילתו ביום שתחילתה חודשים תשעה של לתקופה יתייחס זה, לחוק 9 בסעיף

זה.

מעבר הוראת

ברק אהוד
הממשלה ראש

איציק דליה
הסביבה לאיכות השרה

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם


