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 9111-ט"תשנ, חוק הפיקדון על מכלי משקה
 

 

 פיקדון על מכלי משקה –איכות הסביבה  – חקלאות טבע וסביבה

 תוכן ענינים

 Go 3 הגדרות  1סעיף 

 Go 3 הטלת פיקדון  2סעיף 

 Go 4 חובת סימון  3סעיף 

 Go 4 פטור מחובת סימון א 3סעיף 

 Go 4 איסור מכירת מכלי משקה לא מסומנים ב 3סעיף 

 Go 4 גביית פיקדון  4סעיף 

 Go 4 תשלום פיקדון  5סעיף 

 Go 4 החזר פיקדון לצרכן  6סעיף 

 Go 4 החזר פיקדון לבית עסק  7סעיף 

 Go 5 יעדי איסוף של מכלי משקה ריקים א 7סעיף 

 Go 5 תשלום בשל  אי עמידה ביעדי איסוף של מכלי משקה ב 7סעיף 

 Go 5 ברת התשלומים לקרןהמועד להע ג 7סעיף 

 Go 5 חובת מיחזור של מכלי משקה ריקים ד 7סעיף 

 Go 6 מינוי ממונה  9סעיף 

 Go 6 רישום ועיון ד 9סעיף 

 Go 6 חובת דיווח וקביעת הממונה  11סעיף 

 Go 6 עיצום כספי  11סעיף 

 Go 7 הפרה נמשכת והפרה חוזרת  12סעיף 

 Go 7 הודעה על כוונת חיוב  13סעיף 

 Go 7 זכות טיעון  14סעיף 

 Go 7 החלטת ממונה ודרישת תשלום  15סעיף 

 Go 7 סכומים מופחתים א 15סעיף 

 Go 7 סכום מעודכן של העיצום הכספי ב 15סעיף 

 Go 8 תשלום עיצום כספיהמועד ל ג 15סעיף 

 Go 8 הפרשי הצמדה וריבית ד 15סעיף 

 Go 8 גבייה ה 15סעיף 

 Go 8 ערעור על עיצום כספי  16סעיף 

 Go 8 פרסום א 16סעיף 

 Go 8 שמירת אחריות פלילית  17סעיף 

 Go 8 עונשין  18סעיף 

 Go 9 התיישנות א 18סעיף 

 Go 9 ונושא משרה בתאגידאחריות מעביד   19סעיף 

 Go 9 ייעוד כספים  21סעיף 

 Go 9 שימש בכספים המתקבלים בקרן  21סעיף 

 Go 9 התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה   הוראות מיוחדות א 21סעיף 

 Go 9 טפסים ב 21סעיף 

 Go 9 פיצויים לדוגמה  22סעיף 

 Go 9 ביצוע ותקנות  23סעיף 

 Go 11 קנותחובת התקנת ת  24סעיף 
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 Go 11 תחילה  25סעיף 

 Go 11 פרסום  26סעיף 
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 *9111-ט"תשנ, ל מכלי משקהק הפיקדון עחו

 –וק זה בח .1

 ;או מכלי משקה גדולים מקום שבו נמכרים מכלי משקה –" ית עסקב" 
 

 ; 1עובד המדינה שמינה השר בהתאם להוראות סעיף  –" ממונהה" 

למעט יבוא  או מכלי משקה גדולים מלאים מי שמייבא מכלי משקה מלאים –" בואןי" 
 ;עצמילשימוש 

 

או מכלי משקה גדולים מלאים  סק בייצור מכלי משקה מלאים במשקהעומי ש –" צרןי" 
בין בעצמו ובין , או מכלי משקה גדולים ריקים או במילוי במשקה של מכלי משקה ריקים, במשקה

 ;על ידי אחרים
 

בין שהוא מלא ובין , למעט חלב ומוצריו, כלי קיבול שמשווקים בו משקה –" כל משקהמ" 
 –למעט  ,ליטר 9.1-ליטר או יותר ופחות מ 1.9וקיבולתו היא  ,העשוי מכל חומר, שהוא ריק

 ;קיותש (9)

 ;או מקרטוןר כלי משקה העשויים בעיקרם מניימ (2)

 ;(נמחקה) (3)
 

בין שהוא , למעט חלב ומוצריו, כלי קיבול שמשווקים בו משקה –" כל משקה גדולמ" 
 –למעט  ,ליטר 1או יותר ועד  ליטר 9.1וקיבולתו היא , העשוי מכל חומר, מלא ובין שהוא ריק

 ;שקיות (9)

 ;מכלי משקה העשויים בעיקרם מנייר או מקרטון (2)
 

י לאו טיפול במכ, 9113-ג"תשנ, הגדרתו בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזורכ –" יחזורמ" 
 ; בדרך שקבע השר או מכלי משקה גדולים משקה

 

 ;שלא למטרת עסק או מכלי משקה גדולים אדם הקונה או האוסף מכלי משקה –" צרכן" 
 

 ; 9191-ד"שמת, לחוק שמירת הנקיון 91רת הנקיון שהוקמה לפי סעיף מיהקרן לש –" קרן" 

 ; (נמחקה) –" אגיד מיחזורת" 
 

 .הסביבה להגנתהשר  –" השר" 
 

( מכל משקה מלא –להלן )ל כל מכל משקה מסומן המכיל משקה והמשווק בישראל ע (א) .2
 .לפי הוראות חוק זה, ישולם פיקדון

                                                      

 (.291' עמ 2111' ט מס"ח תשנ"ה) 911' עמ 92.1.9111מיום  9191' ט מס"ח תשנ"סרסם פו *

 .9' תיקון מס –( 98' עמ 2921' ס מס"ח תש"ה) 913' עמ 1.1.2111מיום  9131' ס מס"ח תש"סקן ות

לענין  99סעיף ' ר; 2' תיקון מס –( 118' עמ 2912' ס מס"ח תש"ה) 212' עמ 93.9.2111מיום  9119' מסס "תשח "ס
 .הוראת מעבר

 .9.1.2119תחילתו ביום  ;2119-א"צו תשס – 123' עמ 9.1.2119מיום  8111' א מס"תשסת "ק

בסעיף  3' תיקון מס –( 219' עמ 238' ו מס"ח הממשלה תשס"ה) 318' עמ 91.8.2118מיום  2111' ו מס"ח תשס"ס
, (2118כספים תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת ה)לחוק הסדרים במשק המדינה  11

 .9.1.2118תחילתו ביום ; 2118-ו"תשס

סעיפים ' ר; 1' תיקון מס –( 882' עמ 291' ז מס"ח הממשלה תשס"ה) 331' עמ 1.2.2191מיום  2228' ע מס"ח תש"ס
 211' עמ 39.9.2199מיום  2211' מס :א"ח תשע"סתוקן  .הוראות מעבר והוראות שעה, תחולה, לענין תחילה 23-21

לחוק להסדרת הטיפול  11בסעיף  2199-א"תשע( תיקון) 1' תיקון מס –( 9998' עמ 191' ע מס"ח הממשלה תש"ה)
 389' א מס"ח הכנסת תשע"ה) 192' עמ 8.1.2199מיום  2213' מס .9.3.2199תחילתו ביום ; 2199-א"תשע, באריזות

 .1.2.2199תחילתו ביום ; 2199-א"תשע( 2' תיקון מס) 1' תיקון מס –( 19' עמ

 12בסעיף  1' תיקון מס –( 312' עמ 193' ע מס"ח הממשלה תש"ה) 111' עמ 1.1.2199מיום  2211' א מס"ח תשע"ס
 .9.9.2199תחילתו ביום ; 2199-א"תשע, (סמכויות פיקוח ואכיפה)לחוק הגנת הסביבה 

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

 לת פיקדוןהט
 ( 2 'תיקון מס)

 2222-ס"שת

 דרותהג

 (2' תיקון מס)
 2222-ס"שת
 ( 4' תיקון מס)

 2212-ע"תש

 ( 2' תיקון מס)
 2222-ס"שת
 ( 4' תיקון מס)

 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש
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אלא אם כן קבע השר סכום , קה מלאמשורות לכל מכל אג 31כום הפיקדון יהיה ס (ב) 
 .אחר

סכום , כי לגבי מכל משקה מלא שהוא מייצר או משווק, צרן או יבואן רשאי להחליטי (ג) 
 .או מהסכום שקבע השר לפי הוראות חוק זה( ב)הפיקדון יהיה גבוה מהסכום הנקוב בסעיף קטן 

 

 

אלא אם כן מוטבעים , א ייצר יצרן ולא ישווק יבואן מכלי משקה החייבים בפיקדוןל (א) .3
, וכן" חייב בפיקדון"המילים , בצורה הנראית לעין, בהם או מודפסים עליהם או על תווית שעליהם

 –להלן )מוש סביר שיוהכל באופן שאינו ניתן להסרה או למחיקה ב, סכום הפיקדון, סמוך להם
 (.מכל משקה מסומן

או , לפני ייבואם( א)יסמנם בהתאם להוראות סעיף קטן , בואן המייבא מכלי משקהי (ב) 
 .במחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס

רשאי לקבוע הוראות אחרות , בהתייעצות עם שר האוצר והשר, ר התעשיה והמסחרש (ג) 
 (. ב)אף שלא בהתאם להוראות סעיף קטן , לענין מקום הסימון של מכלי משקה מיובאים

 

ם שילם לקרן סכום שהוא פי א ,צרן או יבואן יהיה פטור מחובת סימון מכלי משקהי (א) .א3
שישה מסכום הפיקדון שהיה עליו לגבות בעד כל מכלי המשקה שייצר או שייבא אילו סומנו לפי 

 . לפני שיווק מכלי המשקה ומסר אישור על כך לממונה מאת הקרן, 3הוראות סעיף 

ור אישור על סימ, (א)ובת סימון מכלי משקה לפי הוראות סעיף קטן בואן הפטור מחי (ב) 
 .ד המכסקיכך מאת הקרן גם לפ

 

לגבי , אלא אם כן חל, (א)3בית עסק לא ימכור מכל משקה שאינו מסומן לפי הוראות סעיף  .ב3
מסר , לפי העניין, והיצרן או היבואן, (א)א3פטור מחובת הסימון לפי סעיף , אותו מכל משקה

 . לבעל העסק העתק מאישור הקרן לממונה לפי הסעיף האמור
 

 .יםיבואן ובית עסק יגבו פיקדון בשל כל מכל משקה מלא שהם מוכר, צרןי (א) .4

 .אינו חייב לגבות פיקדון, ית עסק המוכר לצרכן משקה לצריכה בתחומי בית העסקב (ב) 

ו רכש את מכל מנשמ, ליבואן או לבית העסק, הרוכש מכל משקה ישלם פיקדון ליצרן כל .5
 .תשלום הפיקדון ייעשה בעת התשלום בעד מכל המשקה; המשקה

רשאי להחזירו לבית עסק שבו מוכרים מכלי  ,רכן שיש בידיו מכל משקה ריק מסומןצ (א) .6
 .של מכל המשקה שהוחזר, לפי הענין, של היצרן או היבואן, מלאים מסוג כלשהו משקה

, ייב לקבל מכל משקה ריק מסומן שמוסר לו צרכןח (א)ית עסק כאמור בסעיף קטן ב (ב) 
 .ולשלם לו את דמי הפיקדון בעדו

 –( ב)-ו (א)ל אף הוראות סעיפים קטנים ע (ג) 

בית עסק המוכר לצרכן משקה אינו חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן ולשלם  (9)
 :אם מתקיים אחד מאלה, את דמי הפיקדון בעדו

אלא אם כן בית העסק גבה , המכירה היתה לצריכה בתחומי בית העסק (א)
 ;בעדו פיקדון

אלא אם כן מכל המשקה , ר"מ 29-שטח רצפתו של בית העסק פחות מ (ב)
 ;נרכש באותו בית עסק

, מכלי משקה ריקים מסומנים 11-בית עסק אינו חייב לקבל מאותו צרכן יותר מ (2)
 ;ולשלם את דמי הפיקדון בעדם, ביום

אינו , שאינה בתחומי בית עסק, מפעיל מכונה אוטומטית למכירת מכלי משקה (3)
 .חייב לקבל מכל משקה ריק מסומן ולשלם את דמי הפיקדון בעדו

 

ליצרן או , סקהחזירם לבית על ית עסק שיש בידיו מכלי משקה ריקים מסומנים רשאיב (א) .7
של מכלי , לפי הענין, שמהם רכש מכלי משקה מלאים מסוג כלשהו של היצרן או היבואן, ליבואן

 .המשקה שהוחזרו

 ( 2' תיקון מס)
 2222-ס"שת
 ( 4' מס תיקון)

 2212-ע"תש

 בת סימוןחו
 ( 2' תיקון מס)

 2222-ס"שת

 ( 2' תיקון מס)
 2222-ס"שת
 ( 4' תיקון מס)

 2212-ע"תש
 ( 2' תיקון מס)

 2222-ס"שת

 ור מחובת סימוןפט
 (2' תיקון מס)

 2222-ס"שת
 ( 4' תיקון מס)

 2212-ע"תש

 יית פיקדוןגב

 לום פיקדוןתש

 זר פיקדון לצרכןהח
 ( 2' תיקון מס)

 2222-ס"שת

ית לבזר פיקדון הח
 עסק

 ( 2' תיקון מס)
 2222-ס"שת

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

איסור מכירת מכלי 
 משקה לא מסומנים

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש
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מכלי משקה ריקים מסומנים  לאסוף בתדירות סבירהרן ויבואן חייבים יצ, ית עסקב (ב) 
 .בעדםולשלם לו את דמי הפיקדון , (א)טן קשמוסר להם בית עסק לפי הוראות סעיף 

הממונה רשאי לתת הוראות לעניין פרקי הזמן המרביים בין מועדי איסוף של מכלי  (ג) 
ורשאי הוא לתת הוראות , משקה ריקים מסומנים והכמויות של מכלי משקה שייאספו בכל איסוף

 .שונות בהתאם לגודל בית העסק ולמקומו
 

יצרן ויבואן יאספו מכלי משקה ריקים מסומנים בשיעור שנתי ממוצע מסך מכלי  (א) .א7
 11-שלא יפחת מ, (יעד איסוף ממוצע –להלן )פה של שנתיים המשקה המלאים ששיווקו בכל תקו

ובלבד ששיעור מכלי המשקה שיאספו מסך מכלי המשקה המלאים ששיווקו בכל שנה , אחוזים
 9-תקופה של שנתיים תימנה החל ב, לעניין זה; אחוזים 13-לא יפחת מ( יעד איסוף שנתי –להלן )

 .לה בינואר של השנה שלאחר התקופה האמורה שקדמה

יהיו יעדי האיסוף הממוצעים , 2191עד  2111בשנים , (א)על אף האמור בסעיף קטן  (ב) 
 :ויעדי האיסוף השנתיים כמפורט להלן

ויעד האיסוף , אחוזים 11-יעד האיסוף הממוצע לא יפחת מ 2191-ו 2111בשנים  (9)
 ;אחוזים 81-מ – 2191אחוזים ובשנת  89-מ – 2111השנתי לא יפחת בשנת 

ויעד האיסוף , אחוזים 13-יעד האיסוף הממוצע לא יפחת מ 2192-ו 2199בשנים  (2)
 ;אחוזים 19-מ – 2192אחוזים ובשנת  11-מ – 2199השנתי לא יפחת משנת 

ויעד האיסוף , אחוזים 11-יעד האיסוף הממוצע לא יפחת מ 2191-ו 2193בשנים  (3)
 .אחוזים 13-מ – 2191אחוזים ובשנת  12-מ – 2193השנתי לא יפחת בשנת 

רשאי יצרן או יבואן לאסוף גם מכלי משקה ריקים שלא יוצרו או , לעניין סעיף זה (ג) 
 .שווקו על ידו

 

בשל כל מכל , ישלם לקרן, א1יצרן או יבואן שלא עמד ביעד איסוף שנתי לפי סעיף  (א) .ב7
 .את כפל סכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור, משקה שלא אסף בהתאם לאותו יעד

בשל כל מכל , ישלם לקרן, א1שלא עמד ביעד איסוף ממוצע לפי סעיף  יצרן או יבואן (ב) 
 :סכום כמפורט להלן, משקה שלא אסף בהתאם לאותו יעד

כפל  –אחוזים או יותר  1עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של -בשל אי (9)
 ;סכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור

אחוזים או יותר אך פחות  1עור של עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשי-בשל אי (2)
 ;מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור 9.1פי  –אחוזים  1-מ

אחוזים או יותר אך פחות  2עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של -בשל אי (3)
 ;מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור 9.9פי  –אחוזים  1-מ

אחוזים או יותר אך  1.1צע בשיעור של עמידה ביעד האיסוף הממו-בשל אי (1)
 ;מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור 9.1פי  –אחוזים  2-פחות מ

 9.3פי  –אחוז  1.1-עמידה ביעד האיסוף הממוצע בשיעור של פחות מ-בשל אי (1)
 .מסכום הפיקדון שנקבע לכל מכל משקה כאמור

ינוכה מהסכום שעליו , (א)ת סעיף קטן תשלום ששילם יצרן או יבואן לקרן לפי הוראו (ג) 
ובלבד שהקרן לא תחזיר ליצרן או ליבואן סכום ששילם או שהיה , (ב)להעביר לקרן לפי סעיף קטן 

 (.א)איסוף לפי סעיף קטן -עליו לשלם בשל אי
 

 :יעבירם לקרן עד המועד המפורט להלן, ב1יצרן או יבואן החייב בתשלומים לפי סעיף  .ג7

במרס של השנה  9 –ם בעד שנה מסוימת המשולמי( א)ב1לעניין תשלומים לפי סעיף  (9)
 ;שלאחריה

במרס של  9 –המשולמים בעד תקופה של שנתיים ( ב)ב1לעניין תשלומים לפי סעיף  (2)
 .השנה שלאחר התקופה האמורה

 

 9עד , אחוזים לפחות מכלל מכלי המשקה הריקים שאספו בכל שנה 11יצרן ויבואן ימחזרו  .ד7
 .ורשה לפי כל דיןמכלי המשקה ימוחזרו במפעל מיחזור המ; ביוני של השנה שלאחריה

 
 

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

יעדי איסוף של מכלי 
 משקה ריקים

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

 תשלום בשל 
עמידה ביעדי -אי

איסוף של מכלי 
 משקה

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

העברת המועד ל
 התשלומים לקרן

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

חובת מיחזור של 
 מכלי משקה ריקים

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש
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 .(בוטל) .8
 

  (.בוטל) .א8
 

 (.בוטל) .ב8
 

 .לעניין חוק זהממונה , המדינה שבמשרדו דימבין עוב ר ימנההש .9
 

 

 (.בוטל) .א9
 

 (.בוטל) .ב9
 

 (.בוטל) .ג9
 

יצרן ויבואן ינהלו רישום מלא ומפורט של העניינים הכלולים בחובות הדיווח לפי  (א) .ד9
 .91סעיף 

הממונה או מי מטעמו רשאי לעיין ברישומים כאמור בסעיף זה ולקבל העתק נכון  (ב) 
 .מהם

 

כל שנה ובתום ( דוח רבעוני –בסעיף זה )אחת לרבעון , יצרן ויבואן ידווחו לממונה (א) .12
 :על כל אלה, (דוח שנתי –בסעיף זה )

, מספר מכלי המשקה המלאים שמכרו ושבעדם היה עליהם לגבות פיקדון (9)
 ;בפירוט סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם

בפירוט סוג החומר שמכלי המשקה , מספר מכלי המשקה הריקים שאספו (2)
 ;עשויים ממנו וקיבולתם

בפירוט סוג החומר , משקה האירים שבשלהם החזירו פיקדוןמספר מכלי ה (3)
 ;שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם

פרטי מפעל , בפירוט אופן מיחזורם, מספר מכלי המשקה הריקים שמיחזרו (1)
 ;המיחזור וסוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו

תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של החודשים  –" רבעון", בסעיף זה 
 .ספטמבר ודצמבר של כל שנה, יוני, מרס

במתכונת , דוח רבעוני יוגש לממונה בתוך חודש מתום הרבעון שלגביו מוגש הדוח (9א) 
 .שיורה עליה הממונה

כשהוא , ם מתום כל שנת כספיםדוח שנתי יוגש לממונה לא יאוחר משישה חודשי (2א) 
 .במתכונת שיורה עליה הממונה, מבוקר וחתום על ידי רואה חשבון

, מטעמים שיירשמו, רשאי הממונה לפטור יבואן ויצרן, (א)על אף האמור בסעיף קטן  (3א) 
 .מדיווח לגבי סוג החומר שמכלי המשקה עשויים ממנו וקיבולתם

רוש מיצרן או יבואן להמציא לו כל מידע ששימש רשאי לד, הממונה או מי מטעמו (1א) 
ימציאו במועד ובאופן , נדרש יצרן או יבואן להמציא מידע כאמור; לעריכת הדוח לפי סעיף זה

 .שצוינו בדרישה

אך לממונה , או שמסר דוח, רבעוני או דוח שנתיא מסר יצרן או יבואן דוח כאמור ל (ב) 
ליבואן הזדמנות  או לאחר שנתן ליצרן, רשאי הממונה, וןיש טעמים סבירים להניח שהדוח אינו נכ

 . היבואן להעביר לקרן או ם שעל היצרןילקבוע בהחלטה מנומקת את הסכומ, להשמיע את טענותיו

אלא אם כן , לא יגלו ידיעה או נתון שנמסרו להם לפי חוק זה, ובדי הקרן והממונהע (ג) 
 .בית משפט הדבר דרוש לצורך ביצוע חוק זה או לפי דרישת

למעט סעיפים , א98עד  93סעיפים ל קביעת הממונה לפי חוק זה יחולו הוראות ע (ד) 
 .בשינויים המחויבים, לעניין הפחתת סכומים, א91-סיפה ו( א)91

 

רשאי , (ב)91ג או 1, ב1לא העביר יצרן או יבואן תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים  (א) .11
הממונה להטיל עליו עיצום כספי בסכום שהוא פי שישה מסכום התשלומים שהיה עליו להעביר 

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

 נוי ממונהמי
 ( 4' תיקון מס)

 2212-ע"תש

ביעת קבת דיווח וחו
 הממונה 

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

 ( 2' תיקון מס)
 2222-ס"שת
 ( 4' תיקון מס)

 2212-ע"תש

 צום כספיעי
 ( 2' תיקון מס)

 2222-ס"שת
 ( 4' תיקון מס)

 2212-ע"תש
 ( הוראת שעה)

 2212-ע"תש

( 5' תיקון מס)
 2211-א"תשע

( 5' תיקון מס)
 2211-א"תשע

( 5' תיקון מס)
 2211-א"תשע

 רישום ועיון
 ( 4' תיקון מס)

 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש
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 .כאמור

 

הקנס להטיל עליו עיצום כספי בסכום  רשאי הממונה, עשה יצרן או יבואן אחד מאלה (ב) 
 (:חוק העונשין –להלן ) 9111-ז"תשל, לחוק העונשין( 2()א)89הקבוע בסעיף 

 ;א3או  3לפי הוראות סעיפים ן א סימן מכלי משקה החייבים בפיקדול (9)

 ;ד1לא מיחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף  (א9)

 .91א דיווח לממונה לפי הוראות סעיף ל (2)

 .כפל העיצום הכספי שנקבע לפי סעיף זה ממונה רשאי להטיל על תאגידה (ג) 
 

בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק העשרים שלו לכל יום שבו נמשכת  (א) .12
 .ההפרה

בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה  (ב) 
הפרת הוראה  –" הפרה חוזרת", לעניין זה; ורסכום השווה לעיצום הכספי כאמ, ראשונה

בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על , 99מההוראות המנויות בסעיף 
 .המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע

 

היה לממונה יסוד סביר להניח כי יצרן או יבואן הפר הוראה מההוראות המנויות  (א) .13
ימסור  למפר , ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, (מפר –בחוק זה ) 99בסעיף 

 .(הודעה על כוונת חיוב –בחוק זה )דעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי הו

 :את אלה, בין השאר, בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה (ב) 

 ;המעשה או המחדל המהווה את ההפרה (9)

 ;סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלומו (2)

 ;91אות סעיף זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הור (3)

שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או בהפרה חוזרת לפי הוראות  (1)
 .92סעיף 

 

, רשאי לטעון את טענותיו 93מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף  .14
ימים ממועד  31בתוך , לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, לפני הממונה, בכתב

 .מסירת ההודעה
 

לאחר , יחליט הממונה, 91טען המפר את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף  (א) .15
והוא רשאי להפחית את סכום , אם להטיל על המפר עיצום כספי, ששקל את הטענות שנטענו

 .א91צום הכספי לפי הוראות סעיף העי

ימסור , להטיל על המפר עיצום כספי( א)החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן  (9) (ב) 
בדרישת התשלום ; (דרישת תשלום –בחוק זה )לו דרישה לשלם את העיצום הכספי 

 ;את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו, בין השאר, יציין הממונה

, שלא להטיל על המפר עיצום כספי( א)ט הממונה לפי הוראות סעיף קטן החלי (2)
 .ימסור לו הודעה על כך

ימים מיום שנמסרה לו  31בתוך , 91לא הגיש המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף  (ג) 
כדרישת תשלום שנמסרה , הימים האמורים 31בתום , יראו הודעה זו, ההודעה על כוונת חיוב

 .ורלמפר במועד האמ
 

, להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בסימן זה הממונה אינו רשאי (א) .א15
 (.ב)אלא לפי הוראות סעיף קטן 

ם יהיה נסיבות ושיקולים שבשלה, רשאי לקבוע מקרים, בהסכמת שר המשפטים, השר (ב) 
 .בשיעורים שיקבע, ניתן להפחית את סכום העיצום הכספי הקבוע בחוק זה

 

ולגבי מפר שלא , העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום .ב15
הוגש ; ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב – 91טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 

יהיה סכום  –שלומו של העיצום הכספי ערעור לבית משפט השלום ובית המשפט הורה על עיכוב ת

 ( 2' תיקון מס)
 2222-ס"שת

הפרה נמשכת והפרה 
 חוזרת

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

 הודעה על כוונת חיוב
 ( 4' תיקון מס)

 2212-ע"תש

 זכות טיעון
 ( 4' תיקון מס)

 2212-ע"תש

החלטת ממונה 
 ודרישת תשלום

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש

 ( שעה הוראת)
 2212-ע"תש

 סכומים מופחתים
 ( 4' תיקון מס)

 2212-ע"תש

סכום מעודכן של 
 העיצום הכספי

 ( 4' תיקון מס)
 2212-ע"תש
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 .העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום מתן פסק הדין בערעור
 

 .91ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף  31עיצום כספי ישולם בתוך  .ג15
 

 

הפרשי הצמדה וריבית , ייווספו עליו לתקופת הפיגור, לא שולם עיצום כספי במועד .ד15
 .עד לתשלומו, 9189-א"התשכ, כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה

 

 (.גביה)תחול פקודת המסים לפי חוק זה  ים וסכומים נוספיםתשלומ, גביית עיצום כספי על .ה15
 

 

 .ל דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער בפני בית משפט שלוםע (א) .16

 .העיצום הכספי תימים מהיום שהודע על הטל 31ערעור יוגש בתוך ה (ב) 

ין בערעור כדי לעכב תשלום העיצום הכספי אלא אם כן הורה הממונה או בית א (ג) 
 .המשפט אחרת

הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ת יוחזר העיצום הכספי בתוספ, ערעורתקבל הה (ד) 
 .ועד יום החזרתו

בערעור  ןובית המשפט ידו, ל החלטת בית המשפט בערעור ניתן לערער ברשותע (ה) 
 .בשופט אחד

רשאי הממונה לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת את דבר , הוטל עיצום כספי לפי חוק זה .א16
את שמו של המפר ואת מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי , הכספי וסכומו הטלת העיצום

 .ורשאי הממונה להורות למפר לפרסם על חשבונו של המפר פרסום כאמור, ונסיבותיה
 

כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישום כאמור  99ין בהוראות סעיף א (א) .17
 .ור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמוסבאם הוא , 99בסעיף 

לא יחויב בשלה בתשלום עיצום , 99וגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי סעיף ה (ב) 
מיום תשלומו ועד יום , יוחזר לו סכום העיצום בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ואם שילם, כספי

 .החזרתו

ואם העבירה , לחוק העונשין( 3()א)89 יףקנס כאמור בסע –דינו , עושה אחד מאלהה (א) .18
 :כפל הקנס האמור –די תאגיד נעברה על י

 ;א3או  3א סימן מכלי משקה החייבים בפיקדון לפי הוראות סעיפים ל (9)

 ;ב3בניגוד להוראות סעיף , מכר מכל משקה שאינו מסומן (א9)

 ; 1א גבה פיקדון בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעיף ל (2)

וראות ה כאמור לפיא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדון בשל מכל ל (3)
 ; 1-ו 8סעיפים 

 ; (נמחקה) (1)

 ; (נמחקה) (1)

 ;(נמחקה) (8)

 ;ג1ב או 1לא העביר תשלומים לקרן לפי הוראות סעיפים  (1)

 ;ד1לא מיחזר מכלי משקה לפי הוראות סעיף  (9)

או לא ( ב)ד1לא איפשר לממונה או למי מטעמו לעיין ברישומים כאמור בסעיף  (1)
 ;נכון מהם מסר העתק

 (.1א)91לא מסר מידע שנדרש למסרו לממונה או למי מטעמו לפי הוראות סעיף  (91)

מאסר שלוש שנים או קנס כאמור  –דינו , 91מוסר דיווח כוזב בניגוד להוראות סעיף ה (ב) 
 . כפל הקנס האמור –ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד , חוק העונשיןל (1()א)89בסעיף 

או לא העביר לקרן סכומים כפי שקבע  91ווח אדם לממונה לפי הוראות סעיף א דיל (ג) 
, לחוק העונשין( 1()א)89מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף  –דינו , הממונה לפי הוראות אותו סעיף

צום עיעור על ער
 כספי
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 .כפל הקנס האמור – ידואם נעברה העבירה על ידי תאג
 

, 9192-ב"התשמ, [נוסח משולב]ן הפלילי לחוק סדר הדי( א)א221על אף האמור בסעיף  .א18
כאמור באותו , להמציא הזמנה למשפט או להמציא הודעת תשלום קנס, ניתן להגיש כתב אישום

 .אם טרם חלפו שנתיים מיום ביצוע העבירה, בשל עבירה לפי חוק זה שנקבעה בעבירת קנס, סעיף
 

מעביד או נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי  (א) .19
קנס כאמור  –דינו , המפר הוראה זו; לפי העניין, בידי עובד מעובדיו או בידי התאגיד 99 סעיף

, שותף, מנהל פעיל בתאגיד –" נושא משרה", לענין סעיף זה; לחוק העונשין( 2()א)89בסעיף 
ולעניין , או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה, ותף מוגבלש למעט

 .גם דירקטור – 99של סעיף ( 9)-ו( 1), (2), (א9), (9)אות העבירות שבפסק

או נושא , המעבידחזקה היא כי , בידי עובד או בידי תאגיד 99עברה עבירה לפי סעיף נ (ב) 
עשה כל  אלא אם כן הוכיח כי, (א)הפר את חובתו לפי סעיף קטן  ,לפי העניין, המשרה בתאגיד

 .שניתן כדי למלא את חובתו
 

 .לקרן ויועבר נוספים לפי חוק זה תשלומים וסכומים, עיצום כספי ,סקנ .22
 

 

וישמשו לעידוד , ספים שיועברו לקרן לפי הוראות חוק זה יתנהלו בחשבון נפרדהכ .21
לכל מטרה אחרת שתקדם את ביצועו של חוק זה או את אכיפת , מכלי משקה להמיחזור ש

הכל , 9191-ד"התשמ, לחוק שמירת הניקיון( ב)91למטרות הקרן לפי הוראות סעיף  וכןהוראותיו 
 .ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, ת הקרןלצבהמ, כפי שיקבע השר

 

 קנת מכונה לאיסוף מכלי משקה ריקים בקיר חיצוני של בית עסק הנעשית לפי סעיף הת .א21
 . לחוק האמור' רה מהיתר לפי פרק הפטו, 9181-ה"תשכ, ב לחוק התכנון והבניה288

 

 

ובלבד , ערוך הממונהשיא יהיו על גבי טפסים 3-ו( ג)3שורים בהתאם להוראות סעיפים אי .ב21
 . התייעצות עם מנהל המכס כהגדרתו בפקודת המכסבשטופס שיש למסרו לפקיד המכס ייערך 

 

סירב בית עסק לקבל מצרכן מכלי משקה ריקים מסומנים ולשלם לו את דמי הפיקדון  (א) .22
 –בסעיף זה )משפט לפסוק לצרכן פיצוי שאינו תלוי בנזק רשאי בית ה, 8כאמור בסעיף , בעדם

 –" סירוב", בסעיף זה; שקלים חדשים על כל סירוב 9,911בסכום שלא יעלה על , (פיצויים לדוגמה
 .במהלך אותו יום עסקים, לרבות כמה מקרי סירוב לאותו צרכן

בשיקולים , שארבין ה, יתחשב בית המשפט, בבואו לקבוע את גובה הפיצויים לדוגמה (ב) 
 :ולא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לצרכן כתוצאה מביצוע ההפרה, המפורטים להלן

 ;אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו (9)

 ;עידוד הצרכן למימוש זכויותיו (2)

 .היקפה הכספי ונסיבותיה, חומרת ההפרה (3)
 

, שר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועוה (א) .23
 –ובכלל זה 

סכומי הפיקדון ייקבעו ש ויכול, פיקדון שונים למכלים שוניםי ומכביעת סק (9)
 ;בשים לב לאפשרות למחזר את מכלי המשקה

 ;דכון סכומי הפיקדוןע (2)

 ;וכן הגודל ואופן הסימון, 3מור בסעיף ינוי נוסח הסימון האש (3)

שבהן בית עסק אינו חייב לגבות , (ג)8סיבות נוספות על אלה המנויות בסעיף נ (1)
 ;דוןיקפ

 ;(נמחקה) (א1)

ת הדיווח ווכן שינוי תקופ, 91ת דיווח בהתאם להוראות סעיף רכים למסירד (1)
 .באותו סעיף ושנקבע
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 (.בוטל) (9א) 

 .אישור ועדת הכלכלה של הכנסת ם לפי חוק זה טעוניםוצוויקנות ת (ב) 
 

עד , יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, (1()א)23-ו 22נות ראשונות לפי סעיפים תק .24
 (.2111בדצמבר  39)א "בטבת תשס' יום ה

 

 

 .1(2119באפריל  9)א "התשס סןבני' חילתו של חוק זה ביום חת (א) .25

של חוק זה  רשאי לדחות את מועד תחילתו, שר באישור ועדת הכלכלה של הכנסתה (ב) 
 (.2119באוקטובר  9)ב "ד בתשרי התשס"עד ליום י

 

 .ימים מיום קבלתו 11ק זה יפורסם ברשומות בתוך חו .26

 

 
 פאל איתןר  נימין נתניהוב  
 שר לאיכות הסביבהה  אש הממשלהר  
 
 ן תיכוןד  זר ויצמןע 
 ושב ראש הכנסתי  שיא המדינהנ 
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