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 "גוף מוכר"כ בחברה ההכר: הנידון

 2011 -"אהתשעהחוק להסדרת הטיפול באריזות,  לפי
 
 

, 514612811.פ. ח"צ( חל"מ )בע בישראל יצרנים מיחזור תאגיד  -.מ.י.רת בהריני להכיר 

, בכפוף לתנאים 2011-לחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 12גוף מוכר לפי סעיף כ

 שקבעתי בהכרה זו.

 

)להלן החוק או חוק  2011-חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"אהפורסם  2011בינואר  31ביום 

עדו לצמצם את וטיפול בפסולת אריזות, שנו אריזות ייצור לענייןהאריזות(, שמטרתו היא קביעת הסדרים 

כמות פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה ולעודד שימוש חוזר באריזות, לשם הקטנת ההשפעה השלילית 

 הסביבתית של אריזות ופסולת אריזות. 

חוק האריזות מטיל אחריות מורחבת על יצרנים של מוצרים ארוזים, על יצרנים של אריזות שירות ועל 

ולביצוע מיחזור מוכר של פסולת  האריזות לסימון הנוגע בכל, יבואנים של מוצרים ואריזות כאמור

האריזות הנובעת מהן, לרבות קביעת יעדים מחייבים למיחזור כאמור, והסדרת גופים מוכרים שיפעלו 

 בשמם של היצרנים והיבואנים.

לפי  לחוק, בסמכותי כמנהל להכיר בחברה כגוף האחראי לקיום חובות יצרנים או יבואנים 12לפי סעיף 

החוק שיתקשרו עימה, וכן בסמכותי לקבוע בהכרה תנאים שיש לקיימם במהלך תקופת תוקפה של 

 ההכרה, כולה או חלקה, לשם הבטחת עמידתו של גוף מוכר במטרות החוק. 

תאגיד מיחזור יצרנים  -תמה תקופת ההכרה השנייה שניתנה לתאגיד ת.מ.י.ר 2021בנובמבר  30ביום 

 תמיר או הגוף המוכר(. -)להלן בישראל בע"מ )חל"צ( 

בקשת הכרה חדשה. עדכון לחלק ממסמכי הבקשה הוגשו בתאריך  2021 באוגוסט 1תמיר הגיש, ביום 

13.10.2021. 

החלטתי היא כי על סמך בקשת ההכרה והמסמכים הנלווים לה, ובכפוף לתנאים המופרטים להלן שיש 

לחוק, כתנאי למתן  12נאים הקבועים בסעיף לקיימם במהלך תוקפה של ההכרה, מתקיימים בתמיר הת

 הכרה. 
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  הגדרות

  –במסמך זה 

 .ערך ניירות בחוק כמשמעם - "שליטה אמצעי"

, הגוף מוכר של לחוק 12בהתאם לסעיף  ההכרה בקשת - "ההכרה בקשת"

, 2016במאי  22 ביום לראשונה הוגשה אשר, להלן הכהגדרת

 3 בסעיף המפורטים והמחייבים העדכניים למסמכיה ובהתאם

 .להלן

 עמה שיתקשרו ויבואנים יצרנים חובות לקיום האחראי גוף - "מוכר גוף"

 .החוק לפי

 .להלן 6.1 בסעיף כהגדרתו - "קשור גורם"

 - "עצמאי דירקטור"

- 

 .להלן 1.9 בסעיף כהגדרתו

 .ערך ניירות בחוק כמשמעה - "החזקה"

 .להלן שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. בסעיף כהגדרתו - "אחר הפרדה הסדר"

 .להלן 1.7 בסעיף כהגדרתה - "האריזות בשוק עניין בעלת חברה"

 .להלן 2.1 בסעיף כהגדרתו - "יצרנים ויבואנים חוזה"

 .להלן 3.1 עיףבס כהגדרתו - "פסולת פינוי אחראי עם חוזה"

 .להלן שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. בסעיף כהגדרתם - "לדוגמא חוזים"

 .1999 – ט"התשנ, החברות חוק - "החברות חוק"

 .1968-ח"תשכ, ערך ניירות חוק - "ערך ניירות חוק"

 .2011 –חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א  אריזות"" או "חוק ההחוק"

 לשם הגוף מוכר עם בתוקף התקשרות חוזה בעל יבואן או יצרן - "יבואניםו יצרנים" או" יבואןו יצרן"

 .החוק לפי חובותיו קיום

מי שהגוף מוכר התקשרה עימו או בכוונתה להתקשר עימו  - "נותן שירותים"

לרבות שירותי מיון, מחזור או לשם קבלת שירותים שונים, 

 שינוע פסולת וכיוצא בזה.

 תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ )חל"צ(  -ת.מ.י.ר - הגוף מוכר

 כנספח א'השאלון המצורף  - "עניינים ניגוד שאלון"
תקופה של חמש שנים מיום חתימת מנהל האריזות על מסמך  - "תקופת ההכרה"

 הכרה זה.

ת, הגדרתם או פרשנותם של מונחים או מושגים אחרים במסמך זה תהיה בהעדר התייחסות אחר

כהגדרתם או פרשנותם בחוק האריזות, ואם לא נעשה בהם שימוש בחוק האריזות, אזי על פי כל דין. 
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 תוקף ההכרה -פרק א' 

  .2026בנובמבר  30בזאת למשך חמש שנים עד ליום  ניתנת לתמירההכרה  תקופת .1

בכפוף להוראות החוק, ובכלל זה סמכות המנהל לבטל את  היא לתמירהניתנת בזאת  ההכרה .2

 ההכרה בגין הפרת תנאי ההכרה, כמפורט במסמך זה. 

יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק או תנאי ההכרה לבין בקשת ההכרה שהגישה  .3

וק ותנאי (, הוראות הח2021לאוקטובר  13)וההשלמות שהוגשו ב 2021באוגוסט  1תמיר ביום 

  ההכרה יגברו.

מודיע בזאת כי הוא בוחן הכרה בחברות נוספות כגופים מוכרים לפי החוק.  הכרה גופים  המנהל .4

המנהל פועל לגיבושם של כללים שמטרתם נוספים תיתכן גם במהלך תקופת ההכרה הנוכחית. 

משתתפים -במשתתפים. כללי הפעילות בשוק ר-התאמת תנאי הפעילות הקיימים לפעילות בשוק רב

יחולו על כל חברה שקיבלה הכרה כגוף מוכר, וכן על כל חברה הגוף מוכר לקבל הכרה לפעול כגוף 

משתתפים עשויים להחיל מגבלות שונות על פעילותם של הגופים -כללי הפעילות בשוק רב. מוכר

 וכחיים.המוכרים ועל יחסי הגומלין בין הגורמים השונים בשוק, ולהביא לשינוי בתנאי ההכרה הנ

 

 תנאים להכרה –פרק ב' 

 כללי .1

להם יתווספו שאו  שונו, ימחקויהמפורטים במסמך זה,  התנאים – שינוי תנאים בהכרה .1.1

, וזאת לאחר שניתנה לתמיר הזדמנות לטעון ולפי החלטת המנהל ככל שנדרשחדשים, תנאים 

 כל לבקש רשאי יהא המנהלאת טענותיו ביחס לשינוי, מחיקה או הוספת התנאים כאמור. 

 יצרנים ויבואנים עם מהותיים הסכמים לרבות, ההכרה בתקופת לנכון שימצא מידע

 בתנאי הגוף המוכר עמידת בחינת לצורך ,שירותים ונותני בתי עסק, פסולת לפינוי אחראיםו

 .ההכרה

גוף  מוכר יודיע למנהל מראש על כוונתו לתקן את תקנון החברה,  – אישור תיקון התקנון .1.2

התיקונים אותם בכוונתו לבצע. ככל שהמנהל לא יגיב להודעת תמיר כאמור בתוך תוך פירוט 

שבוע ממועד ההודעה יהא הגוף המוכר רשאי לפעול לתיקון התקנון בהתאם להוראות חוק 

החברות. תמיר ימסור למנהל מסמך המעיד על תיקון התקנון לרבות אישור התיקון על ידי 

 על פי חוק החברות.  רשם החברות/ההקדשות, ככל שיידרש, 

 בהרכב שינוי כל בצעי לא מוכרגוף  – בחברה השליטה באמצעי ההחזקות בהרכב שינוי .1.3

 וזאת, המנהל מאת ובכתב מראש אישור קבלת ללא בחברה השליטה אמצעי או ההחזקות
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בגוף  1שליטה שינוי כדי עולה אינו אשר קיים מניות בעל בהחזקות %5 עד של שינוי למעט

 . השינוי ממועד ימים 7 תוך אישורו דורש שאינו שינוי כל על למנהל ודיעי תמיר. המוכר

 ימלאו, בגוף מוכר 2עניין לבעלי להפוך תאגיד או אדם מבקשים כאמור שינוי שבמסגרת ככל

 המלא השאלון וימסרו .א' כנספחהמצורף  בנוסח פוטנציאלי או קיים עניינים ניגוד שאלון

 .שינויה לאישור הבקשה עם יחד למנהל

תפקיד הגוף המוכר הוא לקיים את חובותיהם של היצרנים והיבואנים  – מניעת ניגוד עניינים .1.4

. למימון פעילותוהיצרנים והיבואנים לשלם לגוף המוכר דמי טיפול  לשם כך, עללפי החוק. 

 מילוי תפקידו לבין עניין אחר, ולכן:ניגוד עניינים בין יימנע מכל פעולה שיש בה הגוף המוכר 

, מי שמכהן כנושא משרה או מי גוף המוכרלא יכהן כנושא משרה ב – מגבלות כהונה .1.4.1

" חברה בעלת עניין בשוק האריזות"או יותר מאמצעי השליטה ב 5%שבבעלותו 

 .)כהגדרתה להלן(

או הנשלטת על  גוף המוכר, לרבות חברה השולטת בגוף המוכרה – מגבלות החזקה .1.4.2

היה בעל עניין יהיא בידי אותה חברה, לא  כרגוף המואו חברה שהשליטה בה וב ויד

 והיה מצוי בניגוד עניינים בין תפקידיי, ולא "בעלת עניין בשוק האריזות"בחברה 

 ; ואו של בעלי השליטה ב וכגוף מוכר לבין עניין אחר של

, האריזות" בשוק עניין בעלת חברה" ואה ועצמ שהגוף המוכר ככל – פעילות מגבלות .1.4.3

 תחולנה, כאמור לפעילות ביחס אחרת דין דרישת או/ו אישור מכל לגרוע ומבלי

  .המחויבים בשינויים, זה בתחום פעילותה על לעיל 24.1. סעיף מגבלות

, 1988-במקרה של חשש לאי עמידה בהוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח .1.4.4

מול רשות התחרות, ולהעביר  ולבחון את משמעויות פעילותהגוף המוכר דרש יי

 ת עמדת הרשות.למנהל א

 הן עניינים המעלות חשש לניגודיזיקות נוספות ככל שבמהלך תקופת ההכרה יזוהו  .1.4.5

, ההחזקותבמבנה  שינויים שיידרשו ייתכן הבחינה ממצאי ולאור ,ייבחנו לגופן

 ובתנאי ההכרה הרלוונטיים לעניין זה. הגוף המוכרבהתקשרויות הקיימות של 

תחנת מעבר,  מפעילה או המחזיקה חברה -"האריזות בשוק עניין בעלת חברה" .1.4.6

או פסולת  אריזות פסולתמיחזור או השבה, סילוק או הטמנה של , למיון מתקן

 פסולת שלבהובלה  עוסקת אוהעשויה להכיל פסולת אריזות או חומרי אריזות 

 אריזות. לעניין זה, אשכול חברות נחשבת כ"חברה". 

                                              
 .ערך ניירות בחוק כהגדרתה -"שליטה"  1
ת עניין בשוק חברה בעל"ל גוף המוכרלרבות בכל מקרה בו תתקיימנה בין ה, וכן החברות בחוק הגדרתוכ -" עניין בעל"  2

 ., עסקאות שלא בתנאי שוק או בהיקפים שלא היו מתקיימים לולא השליטה כאמור"האריזות
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בגוף להודיע למנהל ללא דיחוי,  3משרה על כל אדם המשמש כנושא  – הצהרת נושא משרה .1.5

על כל שינוי שחל בפרטים שמסר בשאלון ניגוד העניינים. בטרם ימונה אדם לשמש כנושא 

משרה בגוף המוכר לאחר תחילת תקופת ההכרה, יחתום על שאלון ניגוד עניינים כאמור 

כנושא משרה  ימים לפני תחילת כהונתו או עבודתו 30ויעבירו לידי המנהל לאישור, לפחות 

ימים מיום  60יראו את המינוי כמאושר ככל שהמנהל לא יגיב למינוי בתוך בגוף המוכר. 

 .   ההודעה

על מי שמשמש כמנכ"ל או בעל שליטה בגוף המוכר להודיע  – תצהיר מנכ"ל ובעל שליטה .1.6

למנהל ללא דיחוי על כל שינוי שחל בפרטים שמסר בתצהיר בעניין הרשעות כאמור בסעיף 

 לכזה שהפך( לחוק. מנכ"ל אשר נכנס לתפקידו לאחר מתן הכרה או בעל שליטה 7א())12

. ב'מצ"ב כנספח העל הסכמה לעיון במרשם הפלילי בנוסח  יחתמו ההכרה מתן לאחר

 עם. העניין לפי, השליטה רכישתאו , המינוי לפני ימים 30 לפחות ההסכמה תועבר למנהל

 .ישראל משטרת מול ליליהפ המרשם של בדיקה תיעשה ההסכמה קבלת

 טרם הטיפול דמי חישוב מתודולוגיית את יבואניםלציג ליצרנים וגוף מוכר י  – טיפול דמי .1.7

, בווהיבואנים שאינם בעלי מניות  היצרנים השנתית של  הוכן באסיפ עמו בהסכם התקשרות

 הטיפול.   דמי חישוב מתודולוגייתשינוי ב שיהיה ככל וזאת

לבצע שינוי בדמי הטיפול )העלאה, הורדה או שינוי אחר(, כולם או  ככל שהגוף המוכר יבקש

יגיש הגוף המוכר בקשה  חלקם, באופן חישובם, גבייתם או חלוקתם בין יצרנים ויבואנים,

 שינויהדיון בדירקטוריון הגוף המוכר, המפרטת את ה מועד לפני יום 30למנהל, לכל הפחות 

 מידע וכל, שנערכו החישובים לרבות, לשינוי הבסיס את המפרט מסמך עם יחדהמבוקש, 

עד  המנהל רשאי שלא לאשר את בקשת הגוף המוכרעל ידי המנהל.  שכפי שיידר אחר רלבנטי

 למועד הדיון בדירקטוריון.

 דמי הטיפול יפורסמו לציבור היצרנים והיבואנים באתר האינטרנטי של - פרסום דמי טיפול

חצות. גובה דמי הטיפול המעודכנים, והפרמטרים  בכל שנה עדדצמבר ב 1 -ב גוף המוכרה

ששונו והשפיעו על התעריפים החדשים יובאו לידיעת היצרנים והיבואנים באסיפת יצרנים 

ויבואנים או בכל דרך אחרת שהמבקשת מצאה לנכון ותעביר העתק ממנו למנהל. דמי 

  הטיפול שפורסמו לא ישתנו במהלך אותה שנה.

 לישיבות המנהל נציג את זמיןגוף המוכר יה – גוף המוכרה רגניאו בישיבות המנהל נציג .1.8

 ימים 10 לפחות שתימסר בכתב בהודעה ,ויבואנים יצרנים פותיוועדותיו, ולאס ,דירקטוריון

במקרים חריגים בהם זומנה  .היום סדר שעל הנושאים פירוט ותכלול הישיבה מועד לפני

דעה תשלח למנהל באותו מועד שנשלחו ימים, הו 10 -ישיבת דירקטוריון במועד קצר מ 

 ם המנהלמטע נציג של נוכחות אפשרי הגוף המוכר ההודעות ליתר חברי הדירקטוריון.

                                              
 .כהגדרתו בחוק החברות  -" משרה נושא" 3
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 בישיבות שהתקבלו פרוטוקול או/ו החלטה מכל העתקים למנהל ותעביר כאמור בישיבות

  .לחוק 22 סעיף להוראות בהתאם והכל, ימי עבודה 20-, לא יאוחר מכאמור

 דירקטור חבר יהיה גוף המוכרה של הדירקטוריון ועדותומ ועדה בכל – רקטוריוןהדי ועדות .1.9

 מנין יתקיים ולא"(, עצמאי דירקטור)" לחוק( ה)21 סעיף לתנאי בהתאם שמונה לפחות אחד

 . נוכחותו בלי חוקי

 בפסולת הטיפול כי לוודא מנת על האמצעים בכל נקוטי גוף המוכרה – סביבתי טיפול .1.10

 יהיה הקשור עמו, שירותים נותן כל ידי על ובין ומטעמ מי ידי על, ויד לע בין האריזות

 שנגבים הטיפול דמי גובה כי וודאי וכן, החוק למטרות בהתאם כנדרש סביבתי בסטנדרט

 בפסולת הטיפול עם בקשר השירותים לנותני המשולם תשלום וכל השירות ממקבלי

 .כאמור כנדרש בסטנדרט תיסביב טיפול לאפשר מנת על מספקים הינם האריזות,

 ליצרנים שירותים עניקהגוף המוכר י ההכרה תקופת כל במשך– מתן שירותים בהיקף מספק .1.11

ממשקל האריזות שיוצר או  25%-מ יפחת לא האריזות שיצרו או יבאו שמשקל וליבואנים

 .4יובא לישראל באותה שנה

 יצרן או יבואן  .2

 . החוק שבתחולת האריזות כל לגבי בואןוי יצרן עם התקשרות בחוזה יתקשרהמוכר  הגוף .2.1

מוכר עם יצרן ההחוזה לדוגמא להתקשרות הגוף  –לדוגמא להתקשרות עם יצרן ויבואן  חוזה .2.2

 אופציונליים תיקונים נספחי לרבותויבואן, כפי שהוגש למנהל במסגרת מסמכי הבקשה, 

 מצורף כנספח ה. .המנהל ידי על מאושר"(, ויבואנים יצרנים חוזה)"

 על הודעה המנהל לידי עבירי, ויבואנים יצרנים בחוזה שינויים לערוך מוכרההגוף  ביקש

. המנהל רשאי להתנגד המבוקשים לשינויים לסיבה מפורט הסבר וכן, המבוקשים השינויים

 . בתנאיםלכל השינויים המבוקשים או לחלקם, וכן רשאי הוא להתנות את העדר התנגדותו 

 כל את  תיידע והגוף מוכר, והיבואנים היצרנים לחוזה יםשינוי בנספח ייערך שינוי כל

, וזאת בהתאם החוזה שינוי ועל שינויים נספח כל אימוץ על ימים 30 תוך והיבואנים היצרנים

 בסעיף האמור אף על. המוכר הגוףבאמצעות פרסום נספח השינויים באתר האינטרנט של 

 יצרנים עבור רשות שינוי שיהיה כולי בחוזה מסוים שינוי, המנהל של מפורש באישור, זה

 .מועד אותו טרם והיבואנים היצרנים בחוזה שהתקשרו ויבואנים

 באתר והיבואנים היצרנים כל לעיון פתוחים יהיו לו נספח וכל והיבואנים היצרנים חוזה

 . המוכר הגוף

                                              
  טון. 800,000-מוערך בויבואנים ידי יצרנים -על 2021היקף האריזות הנמכר בישראל בשנת  4
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 ממועד ההתקשרות תוך שנהיצרן ויבואן אשר לא ישלמו את דמי הטיפול הרטרואקטיביים 

הסכם ההתקשרות עמו  הגוף המוכר או לא יעבירו אליו דיווח שנתי כנדרש ובמועד,עם 

על אף האמור, הגוף  יבואן התראה טרם הביטול.ללשלוח ליצרן ו הגוף המוכריבוטל. על 

המוכר אינו נדרש לבטל את ההסכם ככל שפנה לערכאות המשפטיות בתוך שנה, וזאת כל עוד 

 נמשך ההליך המשפטי. 

בדיקות סבירּות  לבדיקת שינויים בין דיווחי יצרנים או יבואנים  בצעמוכר יגוף ה .2.3

גיש למנהל מדי שנה, יחד עם הדו"ח השנתי, י גוף המוכרההמתקבלים בתקופות שונות. 

. מסירת אלה פעולות שננקטו בעקבות ממצאיםהוממצאיהן, והבדיקות הסבירות  סיכום של 

באופן  arizot@sviva.gov.ilא"ל לכתובת דיווח כאמור תתבצע באמצעות משלוח דו

אלקטרוני )בקובץ אקסל או בקובץ מסוג אחר אם אישר זאת המנהל(, או באופן אחר כפי 

 שיאושר על ידי המנהל. 

הגוף המוכר יפרסם מדריך מפורט המסביר ליצרנים וליבואנים כיצד  2023עד סוף שנת  .2.4

( לחוק. המדריך יכלול, בין 1)א()7הם לאסוף את הנתונים החייבים בדיווח לפי סעיף עלי

חומרי האריזה, איסוף המידע הנדרש  ,משקלהיתר, התייחסות לאופן איסוף המידע על 

בדיווח בגין אריזות רב פעמיות, ורשימה של מוצרים שאינם בתחולת חוק האריזות. מדריך 

 . 5 טרם פרסומוזה יועבר לידי המנהל לאישור 

 פסולת לפינוי אחראי .3

פסולת  כלפינוי  לגבי אחראי לפינוי פסולת, עם התקשרות בחוזה תקשרי הגוף המוכר .3.1

 . ( ונאספה בתחומוג' ספחשהופרדה באמצעות הסדרי ההפרדה )המפורטים בנ האריזות

י חוזה לדוגמא להתקשרות הגוף המוכר עם אחראי פינוי פסולת, כפי שהוגש במסגרת מסמכ .3.2

אחראי פינוי  חוזההבקשה של הגוף המוכר, לרבות נספח שינויים להסכמים קיימים )"

 . ו' נספח", בהתאמה(, מצורף כהשינויים נספח"-" ופסולת

הגוף המוכר יעביר את נספח השינויים לאחראים לפינוי פסולת, הקשורים עמו בהסכם, עובר 

יום ממועד ההודעה  60ספח זה בתוך למועד הכרה זו ויודיע להם כי הם נדרשים לחתום על נ

יום כאמור, יהא  60כאמור. אם אחראי לפינוי פסולת לא יחתום על נספח השינויים בתוך 

 הגוף המוכר רשאי לבטל את ההסכם עם האחראי לפינוי פסולת באופן מיידי.    

 , יעביר לידי המנהלפסולת פינוי אחראי בחוזהככל שהגוף המוכר יבקש לערוך שינויים  .3.3

הודעה על השינויים המבוקשים, וכן הסבר מפורט לסיבה לשינויים המבוקשים. המנהל 

 העדר את להתנות הוא רשאי וכן, לחלקם או המבוקשיםרשאי להתנגד לכל השינויים 

ככל שמדובר בשינוי מהותי לחוזה אחראי לפינוי פסולת, יידע הגוף  .בתנאים התנגדותו

                                              
 יבואן.-כם יצרןכהגדרתו בנספח דיווחים להס –" גיליון אריזה" 5

mailto:arizot@sviva.gov.il
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 30 בתוךהחתומים עימו על השינוי כאמור וזאת  לתהפסו פינויל םאחראיה לכלהמוכר את 

 הפסולת פינוי אחראי בחוזה התקשרו אם אף, לאמצו להם אפשריו ממועד האישור ימים

  .המועד אותו טרם

 שינוי וכל, לעת מעת שיהיו כפי, לדוגמא החוזים מתנאי תנאי שינוי על להודיע רשאי המנהל .3.4

 יתקשרו או/ו התקשרו ראים לפינוי פסולת אשרהאח כלל כלפי שינויים בנספח יאומץ כאמור

 גוף המוכר.ה עם בעתיד

הגוף המוכר יעביר לידי המנהל, לפי דרישה, עותק חתום של כל החוזים אשר חתם אל מול  .3.5

אחראים לפינוי פסולת )לרבות הנספחים המצורפים לחוזים אלה(, לא יאוחר משבוע מיום 

 הבקשה.

יום ממועד ההכרה את מספר כלי  90לו בתוך הגוף המוכר יפרסם באתר האינטרנט ש .3.6

האצירה המשמשים לאיסוף פסולת אריזות אשר הוצבו בפועל בתחומי כל אחד מהאחראים 

לפינוי פסולת החתומים עם הגוף מוכר בחוזה  אחראי לפינוי פסולת וכן את מפתחות ההצבה 

פרסום יזות )"בפועל של כלי האצירה לפסולת האריזות ביחס לכל אחד מזרמי פסולת האר

במרץ, את  הפרסום בעניין כלי  1"(. הגוף המוכר יעדכן בכל שנה, עד יום בעניין כלי האצירה

האצירה כך שישקף את תמונת מצב המעודכנת הן ביחס למספר כלי האצירה והן ביחס 

 למפתח הפריסה בכל אחד מהאחראים לפינוי פסולת כאמור. 

   הסדרי הפרדה .3.7

ת התקשרות עם במסגר ליישום המאושרים במגזר הביתי יזותאר לפסולת הפרדהה הסדרי

 .ג' בנספחמפורטים  אחראי לפינוי פסולת

היקף ומפתח הפריסה באחראים לפינוי פסולת שאינם רשויות מקומיות יקבע באופן פרטני 

 באישור המנהל.

 

 :במגזר הביתי כתומים פחים .3.8

  :פריסה היקף .3.8.1

 ברשויות מקומיות ות )פח כתום(היקף פריסת הסדר הפרדה במקור לפסולת אריז

מיליון  2.8 -ממשקי הבית בישראל ובכל מקרה לא פחות מ 90%בהיקף של  יהיה

מההיקף הנדרש ייפרס  5%ויתחלק על פני שנות ההכרה כדלקמן:   ,משקי בית

מההיקף הנדרש ייפרס  30%, 2023מההיקף הנדרש ייפרס בשנת  35%, 2022בשנת 

. פריסת הפחים 2025כתומים יפרסו בשנת מהפחים ה 30% -ו 2024בשנת 

 החודשים. 12הכתומים בכל שנה תתבצע באופן לינארי, ככל שניתן, על פני 

 :מפתח הפריסה .3.8.2
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בו קיים פח לפסולת מעורבת )פח ירוק( יש לצרף פח  6בית/מבנה/בניין כלככלל, 

 מצאה הרשות המקומית שלא ניתן בהם במקרים. כתום לפסולת האריזות

 , יסופקו למשקי הבית מארזים מתאימים )כמו שקיות כתומותכתום פח להעמיד

 ידוע פינוי במועד למדרכה להוציא יוכלו אותם(, או פתרון אחר שיציע הגוף המוכר

  .מראש

 על אף האמור: 

בבנייה לא רוויה מפתח הפריסה המינימאלית יהיה לכל הפחות של פח כתום  .א

 4 -וויה" פירושה בניין של פחות ממשקי בית. לעניין זה "בנייה לא ר 4-אחד ל

 משקי בית. 

רשות מקומית המבקשת להציב כלי אצירה לפסולת אריזות )לפי ההסדר של  .ב

פח כתום( לפי מפתח פריסה אחר, תהיה רשאית להגיש בקשה למנהל לחרוג 

 ממפתח הפריסה האמור לעיל. 

 ליטר.  35נפח האצירה המינימאלי למשק בית הוא 

 בוע ומוגדר מראש.יום הפינוי יהיה ק

 :תדירות פינוי .3.8.3

 2023ותדירות לשנות  2022להלן תדירות הפינוי לפי חלוקה לשנים )תדירות לשנת 

ואילך( וחלוקה לפי סוגי כלי אצירה. התדירות המתוארת להלן תבחן על ידי 

שימצא כי התדירות אינה מספקת, המנהל במהלך שנת ההכרה הראשונה, וככל 

 יעודכנו תנאי ההכרה בהתאם. להנחת דעתו של המנהל, 

לעניין פחים מסוג "עגלות" פינוי יבוצע בהתאם לנוסחה והסייגים  2022לשנת 

 המפורטים להלן:  

 ים:בנק פינוי %01+  פינויתדירות הנוסחת 

 תדירות הפינוי תחושב בכל שנה לפי נתוני האיסוף בפועל של שנה קודמת. 

Xi -  מסוגנפח כלי האצירהi   רשות המקומיתהמוצבים ב 

 Ni-  מסוגמספר כלי האצירהi   המוצבים ברשות המקומית 

P -  מסוג מספר סבבי פינוי לכלי אצירהi ברשות המקומית בחודש 

                                              
, המבקשות לבצע הפרדה במקור לפסולת אריזות התואמת שימוש וכדומה מבני ציבורילרבות מוסדות דוגמת מוסדות חינוך,  6

 ביתי.
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M- המקומית  סך משקל ממוצע בטון של פסולת האריזות הנאספת ברשות
. המשקל הממוצע החודשי יחושב לפי סה"כ המשקל בשנה קודמת בחודש

  ם.חודשי 12-לחלק ל

e- אזור מוגדר ברשות המקומית לסבב פינוי של משאית 

ליטרים, כלי  360: כלי אצירה בנפח של ועד iלהלן פירוט כלי האצירה מסוג 

ליטרים, כלי אצירה בנפח של מעל   1100ליטרים ועד  360אצירה בנפח של מעל 

 ליטרים, שקיות כתומות. 1100

 .ליטרים 33-ק"ג ל 1א: יחס ההמרה לפסולת אריזות בין משקל לנפח הו

 0.21.7לנוסחה יתווסף פקטור בגובה 

Pie = 0.21 + (M*1000*33*(1+40%))/∑XiNi 

 לנוסחה:והבהרות סייגים 

  .תוצאת נוסחת התדירות תעוגל כלפי מעלה למספר השלם העוקב

סבבים בחודש כלי אצירה מסוג  2.1לדוגמה: תוצאה על פי הנוסחה של 

 3כלומר הגוף המוכר יידרש לפינוי של  3 -ל מסוים באזור מסוים תעוגל

 פעמים בחודש.

 .בכל מקרה, תדירות הפינוי המינימלית תהיה אחת לשלושה שבועות 

  עבור רשויות מקומיות בהן קיימת פריסה של פחים כתומים טרם חידוש

תקופת ההכרה הנוכחית, אין לפגוע בתדירות הפינוי אליה הורגלו 

וסחת התדירות מקטינה את תדירות התושבים גם אם התוצאה של נ

  .הפינוי הקיימת בפועל

  כל רשות מקומית תזכה ב"בנק פינויים לפח הכתום" במימון מלא של

  .מהיקף הפנויים השנתי 10%-הגוף המוכר העומד על כ

 פעמים  3) ימים 10-ככל שתדירות הפינוי שנקבעה היא פינוי אחד ל

התאמת תדירות פינוי את  הגוף המוכר והרשות המקומית יבחנו בחודש(

 ההכרה.תחילת תקופת יום מ 60בתוך הרשות, וזאת מיטבית עבור ה

 ואילך, לעניין פחים מסוג "עגלות": 2023לשנת 

אשר , לניטור הפחים הכתומים ,ככל שהגוף המוכר יפתח אמצעים טכנולוגים

ערכית באשר לתדירות הפינוי הנדרשת )להלן: -מאפשרים מתן אינדיקציה חד

                                              
 .1.01, יתווסף פקטור כך שתוצאת הנוסחה תהיה 0.8לדוגמה, אם הנוסחה של רשות מקומית מסוימת היא  7
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תדירות הפינוי בכל רשות  , המנהל יהיה רשאי לקבוע כיצעי ניטור טכנולוגי"("אמ

מקומית בה מוצבים אמצעי ניטור טכנולוגיים תקבע באמצעות האמצעים כאמור 

 בלבד.

לא אושרו אמצעים טכנולוגים כאמור לעיל, הרשות המקומית תהא רשאית ככל ש

( או לבחור בתדירות 2022לבחור להמשיך בתדירות הפינוי המתואר לעיל )לשנת 

 המפורטת להלן:

 :חרום םתדירות מינימאלית קבועה ובנק פינויי

  אחת לשבוע בעיר ובמועצה מקומית, ואחת לשבועיים של תדירות פינוי

 במועצה אזורית.

  ככל שהתדירות המינימאלית של מועצה אזורית )אחת לשבועיים( אינה

יוסיף נפח אצירה בישוב  , הגוף המוכריישוב מסוים במועצהמספקת עבור 

כאמור )באמצעות פריסת כלי אצירה נוספים(. יובהר כי פריסה כאמור לא 

אין אפשרות ככל ש תספר לצורך עמידה בהיקף הפריסה הנדרש לעיל.

, המועצה תהיה רשאית לבצע בעצמה ,ביישוב כאמורלהוסיף נפח אצירה 

מכלי מילוי קצב  בענייןסקר  ועל חשבונה, יחד עם נציג מאת הגוף המוכר,

בחן האם קיימת הצדקה לשינוי תדירות הפינוי האצירה בתחומה ות

באותם היישובים.  על בסיס ממצאי הסקר תשונה תדירות הפינוי באותו 

 יישוב.

  ככל שיעלה הצורך בפינוי נוסף על המתואר לעיל )"פינוי חרום"( אחראי

הבאים: היתה  לפינוי פסולת יהיה זכאי לפינוי נוסף, בהתקיים התנאים

פניה עם בקשה לפינוי במוקד העירוני ויש על כך תיעוד, קיים צילום של 

 מיכל האצירה המלא ושל מספר הבית ממנו בצע הפינוי הנוסף.

  רשות מקומית אשר תבחר בתדירות פינוי פחותה מהתדירות המינימאלית

 תיתן על כך אישור בכתב מאת ראש הרשות. 

עיל, אם סברה רשות מקומית כי תדירות הפינוי ל 3.8.3בסעיף על אף האמור  .3.8.4

תהיה  –שנקבעה עבורה, בהתאם לעקרונות לעיל, אינה מספקת בנסיבות העניין 

רשאית הרשות המקומית לבצע, על חשבונה, סקר אשר יבחן את הצורך בשינוי 

תדירות הפינוי. הסקר יעשה בהתאם לכללים סטטיסטיים ומקצועיים מקובלים, 

את תדירות הפינוי בהתאם  הגוף המוכר ישנהי תמיר מבעוד מועד. שיאושרו על יד

 לתוצאות הסקר.

התדירות תיקבע בהתאם לנוסחת  -לעניין תדירות פינוי של פחים מונפים 

 בנק פינויים)ללא הסייגים לעניין "עגלות"(. 10%הפינויים לעיל + 
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ומית בה תדירות הפינוי בכל רשות מק ם,אמצעי ניטור טכנולוגי שאושרוככל 

 מוצבים אמצעי ניטור טכנולוגיים תקבע באמצעות האמצעים כאמור בלבד. 

 

גלאי נפח על פחים מהווים טכנולוגיה מקובלת. נתוני הניטור של הגלאים יהיו 

שקופים לרשות המקומית. לעניין זה, יובהר כי מצלמה על גבי משאית אינה 

ת המקומית במקרים טכנולוגיה מספיקה. בנק הפינויים יעמוד לרשות הרשו

 חריגים לרבות תקלות טכניות.

הגוף המוכר יעביר לבקשתה של הרשות המקומית את פירוט התחשיב למחירי  .3.8.5

המקסימום על בסיסם הוא משפה את הרשות על ההצבה, האיסוף והפינוי של 

 הפחים הכתומים ושל ייתר זרמי הפסולת הממונים על ידו.

כתומים הפחים מה 10%עד שנה יוחלפו בכל  -החלפת פחים כתומים בשל בלאי  .3.8.6

החלופה תחל  .הוצבו בחדרי האשפהליטרים, כאשר לגבי פחים ש 360-1100בנפח 

 ,שהוצבו מחוץ לחדרי האשפהולגבי פחים  םמתום השנה השישית להצבת

 ליטר 1100תומים בנפח שמעל כמהשנה החמישית. פחים  מתוםהתחלופה תחל 

  .שנה השמיניתהחל מתום הבכל שנה  10%יוחלפו עד

 פחאשר הושלכה אל ה אריזות פסולת שאינה בפסולת וטיפולאיסוף פינוי  מימון .3.8.7

 שהופרדה האריזות בפסולתטיפול ה עלויות מימוןאחראי ל המוכר הגוף -הכתום 

המוכר לא ישפה  הגוף. פסולת לפינוי אחראי כל של מתחומו ונאספה הכתום לפח

 בשיעורלפח הכתום  שהושלכה ורגניתא פסולתאת האחראי לפינוי פסולת בגין 

פסולת  לעניין. הכתום הפחהפסולת שנאספה מ משקל כללמ 12% עלהעולה 

 העלויות סךלפינוי פסולת על  אחראי כל, הגוף המוכר יתחשבן עם חומרים אחרת

  .הדגימות נוהלמוכר יפרסם את  גוףזה,  לעניין  .זו בפסולת בטיפול הכרוכות נטו

כנספח והמצורף  22.11.2021את מכתב ההסכמות מיום ראו לעניין מכלי משקה 

 .ד'

, 12%ככל שהמנהל סבור שיש צורך, רשאי הוא לבחון את שיעור אי השיפוי בגובה 

תקופת ההכרה כחלק מבחינת הדרכים לשיפור איכות במהלך כמתואר לעיל, 

  ההפרדה.

ות/ישובים על אף האמור בסעיף זה לעיל, בכל מקום )רשויות מקומיות או שכונ

חדשים( שבו נפרסת לראשונה תשתית של פחים כתומים לא יתבצע קיזוז כאמור, 

 כמפורט להלן:

בהתאם לפרסום האחרון  5עד  1רשויות מקומיות המשויכות לאשכולות לביחס 

כלכלית של האוכלוסייה, -לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית

 :השפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיק
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  בצע יהימים הראשונים שלאחר פריסת הפחים הכתומים לא  180במשך

קיזוזי תשלומים בגין הימצאות פסולת שאינה פסולת הגוף המוכר 

 אריזות בתכולת הפחים הכתומים;

  ועד תום שנה ממועד פריסת הפחים הכתומים  יום 180בתקופה שלאחר– 

שאינה פסולת  לרשות תשלומים בגין הימצאות פסולת הגוף המוכר יקזז

לפי עלות הטיפול הממוצעת לטון  ,אריזות בתכולת הפחים הכתומים

על ידי מכרזי לאותה שנה כפי שנקבע  )בפח הירוק( פסולת מעורבת

  משכ"ל.

 ומעלה: 6ביחס לרשויות מקומיות המשויכות לאשכולות 

 החודשים הראשונים מפריסת התשתית החדשה.   3לא יתבצע קיזוז במהלך  

מעת לעת, הגוף המוכר קיים יעל פי דגימות שאם אמור, מובהר בזאת כי על אף ה

או יותר מתכולת  65%, יימצא כי במשך שני רבעונים רצופים ועל פי שיקול דעת

לשאת  הגוף המוכר שלא היה רשאיי –אינה פסולת אריזות הפחים שיידגמו 

מים, ובמקרה בעלויות הפינוי והמיון ביחס לכלל הפינוי והמיון של הפחים הכתו

 כזה תישא הרשות בכלל העלויות של פינוי ומיון הפחים הכתומים.

  מרכזי מיחזור .3.9

 ההפרדה מהסדרי אחד לכל להוסיף ניתן, פסולת לפינוי לאחראי הגוף מוכר בין בהסכמה

 לזרמים ההפרדה מהסדרי יותר או אחדמרכזי מיחזור אשר יכילו , ג' בנספחהמנויים 

יובהר כי על מרכזי המיחזור להיות נגישים לציבור, באופן שיאפשר . כמפורט להלן ייעודיים

 . 8 לתושבים הגעה רגלית אליהן

 

כאשר  ,תושבים 1,000לכל אחד מכל לפחות  יוצב -כלי אצירה סגול לזכוכית .3.9.1

)או יותר, לפי מפתח  פחות לכל ישובכל הבמועצות אזוריות יוצב מכל אצירה אחד ל

)להלן  9הקונטרולר תלפי הצורך ובהתאם לאפליקציי תהיה. תדירות הפינוי הפריסה(

 9,500יוכפל ויעמוד על  הקיימים .  מספר כלי האצירה"מערכת הקונטרולר"( –

 מכלים עד תום תקופת ההכרה.

קרטוניות יוצבו בשטחים ציבוריים  -)"קרטוניה"(  כלי אצירה לאיסוף קרטון .3.9.2

 המקומית, נוי מהרשותהסמוכים לאזורי מסחר וקמעונאות המקבלים שירותי פי

 וכן באזורי מגורים.

                                              
"תכנון אצירת פסולת למחזור ברשות כדי לעודד השתתפות ציבורית בהפרדה  13311נספח ב לקול קורא מרכזי מחזור  8

  למחזור"
מערכת קונטרולר היא יישומון שהגוף המוכר מרשה בו שימוש לאחראים לפינוי פסולת, אשר מספק מידע על פינוי פסולת,  9

  ובכלל זאת: מיקום, סריקת ברקוד, תמונות )לפני ואחרי הפינוי( ונפח מילוי.
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 2,000אחד לכל אצירה כלי יוצב לפחות ערים ובמועצות מקומיות מפתח פריסה: ב

ברדיוס כאשר בבניה רוויה מדובר   10תוצב במיקום נגיש רגלית,תושבים. הקרטוניה 

, אלא אם יוסכם אחרת בין תמיר לבין הרשות מטרים לכל היותר 400 -כ של

 .המקומית

  .11קרטוניות לכל ישוב 3 לפחות במועצות אזוריות יוצבו

ככל שרשות מקומית, בהתאם למאפייניה, קבעה באזורים מסוימים בנוסף, 

יידרש במימון , הגוף המוכר הסדר הפרדה לקרטון מסוג "פינוי מדרכה" 12בתחומה

ההסדר. יובהר כי מועדי הפינוי ואופן השלכת הקרטון על המדרכה ייקבע בהסכמה 

 לבין הרשות המקומית.הגוף המוכר ין ב

הגוף המוכר ישפה את הרשות  -(לרבות אריזותקרטון רך )נייר ולכלי אצירה כחול ל .3.9.3

 השיפויטיפול של פח זה. שיעור הפינוי והמעלויות האיסוף  10%המקומית בגובה 

סטטיסטיקה מעודכנת להיקף האריזות בפח ישתנה באישורו של המנהל בהצגת 

 .2022הכחול. הסטטיסטיקה נדרשת להתבצע בשנת 

 3.8.3 רשויות מקומיות שיש להן הסדר הפרדה לזרמים ייעודיים לפי סעיף לעניין .3.9.4

, הכולל כלי אצירה למכלי פלסטיק עם פקק מסוג חומר 2016לתנאי ההכרה משנת 

HDPE,PET  דחיית מועד )הפיקדון על מכלי משקה  צו)להלן "מיחזורית"( ובעקבות

 -ראו את מסמך ההסכמות, 2020-א, התשפ"(תחולת החוק על מכלי משקה גדולים

 מימון פינוי מחזוריות מהרשויות המקומיות המצורף כנספח ד.

קבע על פי הכמות מכלי האצירה הייעודיים יהפינויים של תדירות הפינוי: תדירות  .3.9.5

חישוב זה יתבצע עבור כל רשות מקומית  חן. לאיסוף ובהתייחס לנפ המוערכת

מערכת שימוש בכאשר עבור מועצות אזוריות החישוב יהיה עבור כל ישוב במועצה. 

על אף האמור, ככל  יכול להיות אמצעי נאות לקביעת תדירות הפינוי. הקונטרולר

שנעשו פינויים של כלי האצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון מעבר למספר 

ים אשר נקבע באמצעות מערכת הקונטרולר והגוף המוכר ייווכח לדעת הפינוי

באמצעות מערכת הקונטרולר כי הפינוי היה יעיל ונדרש  הגוף המוכר יממן את 

 עלויות הפינויים העודפים כאמור.

 מיחזור מוכר  .4

 התנאים המפורטים להלן: כלמיחזור פסולת אריזות יוכר כמיחזור מוכר כאשר יתקיימו 

                                              
 . 7"ש ה 10
 .ערב תקופת ההכרהא יקטן מספר הקרטוניות הקיים ל 11
 .הסדר זה רלוונטי ברחובות צרים בהם משאית בייבי דחס אינה יכולה לנסוע ולבצע את הפינוי 12
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ל הפסולת הוא בהפרדה במקור, באמצעות אחד מהסדרי ההפרדה המיושמים מקורה ש .4.1

 בתחומי האחראים לפינוי פסולת או באיסוף מבתי עסק.

הפסולת נקלטה וטופלה על ידי גורם מאושר על פי כל דין לפעילות אותה הוא מבצע, לרבות  .4.2

העומדים בתנאי החזקה של רישיון עסק ותנאים בתוקף. לעניין זה יש לתת עדיפות למפעלים 

9001ISO  14000ו ISO.  

ככל שפסולת האריזות תועבר לטיפול במפעל שאינו בקצה שרשרת  -לפסולת יש ביקוש בשוק .4.3

, וככל 13(End of wasteהטיפול  יש לבדוק שקיים ביקוש לפסולת לאחר הטיפול בה כאמור )

לצורך חישוב  אכיצושיימצא כי אין ביקוש לחומר והוא מיוצא לחו"ל, הוא ידווח בנפרד 

 העמידה ביעדי המיחזור.  

 הבהרות:

לחוק, אריזה רב פעמית תוגדר כ"פסולת אריזות" רק  2: בהתאם לסעיף רב פעמית אריזה .4.4

לאחר תום השימוש החוזר בה. לפיכך, אריזה רב פעמית אשר בוצעו בה פעולות לצורך 

ר. ככל שבעת ביצוע כלל ביעדי המיחזוישימוש חוזר )פעולות תיקון, שטיפה וכד'(, לא ת

פעולות ההכנה לשימוש חוזר הוסרו חלקים מהאריזה אשר הפכו לפסולת )ולא ניתן לעשות 

(, אותם חלקים יהוו פסולת בראשונההאריזה נוסף למטרה שלשמה יועדה בהם שימוש 

  14אריזות אשר ניתן למחזר ולדווח עליהם לצורך עמידה ביעדים המיחזור.

על הגוף המוכר לוודא כי למפעל האישורים הנדרשים על  יפול,ט בטרם שליחת פסולת למפעל .4.5

יובהר כי  .לעילפי כל דין, והפעולות המבוצעות במפעל עולות כדי "מיחזור מוכר" כמפורט 

  רשימת המפעלים שצורפה לבקשת ההכרה לא נבדקה על ידי המנהל בעצם מתן ההכרה.

ל לפחות שאחוז טהורות דת על מיחזור ועומפסולת אריזות ממוינת אשר הועברה למפעל  .4.6

 . תספר ביעדי המיחזור 90%

לעניין סעיף זה, "אחוז טהורות" משמעותו אחוז משקל פסולת האריזות מסוג מסוים מתוך 

 חזור. לדוגמה: יסך משקל הפסולת הממוינת אשר הועברה למפעל המ

על יכולת חזור בילמפעל מ PETככל שבמשלוח מסוים הועברה פסולת אריזות פלסטיק מסוג 

מתוך סך משקל פסולת האריזות שהועברה לאותו מפעל  90%אם לפחות   –, אזי PETמחזור 

                                              
 Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on wasteראו:  13

End of Waste status –Article 6 certain Directives,  and repealing 
ככל שפורק השלב השבור והותקן שלב חדש )פעולת "פירוק ותיקון"  -( אריזה מסוג משטח עץ עם שלב שבור 1דוגמאות: ) 14

ר )למשל כפי שהוגדר בבקשת ההכרה של תמיר(, התיקון הוא פעולה לצורך שימוש חוזר, וככל שהשלב השבור הועבר למיחזו
ככל שמדובר בחבית דולפת  –( אריזה מסוג חבית ממתכת 2לגריסה(, ניתן לדווח על משקל השלב השבור לצורך יעדי המיחזור. )

שבוצעה בה פעולה לסתימת נזילה או חבית צבע שנשטפה )פעולות "תיקון ושטיפה" כפי שהוגדר בבקשת ההכרה של תמיר(, 
  מדובר בפעולות לשימוש חוזר. 
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( שהועברה למפעל המחזור באותו משלוח 100%כלל משקל הפסולת ) PETחזור היא מסוג ימ

 תוכר לטובת יעדי המחזור.

 –אזי  ,90%-ואולם, מובהר בזאת כי אם אחוז הטהורות במשלוח מסוים יעמוד על פחות מ

חזור אך ורק פסולת ממוינת אשר מוחזרה בפועל על ידי מפעל יתוכר לטובת יעדי המ

מתוך סך משקל פסולת האריזות שהועברה למפעל  70%חזור. למשל, בדוגמה הנ"ל: אם יהמ

 יוכר לטובת יעדי המחזור.  PET-חזור של פסולת הי, אך ורק המPETחזור היא מסוג ימ

דיווח לתמיר כי הפסולת הממוינת כללה פסולת שאינה פסולת  בנוסף, ככל שמפעל המיחזור

אריזות כלל )למשל אבנים או מקלות(, משקל הפסולת שאינה פסולת אריזות יופחת מיעדי 

 המיחזור.

 עסק  בתי .5

ככלל, בית עסק רשאי )אך אינו חייב( להתקשר עם גוף מוכר לעניין איסוף ופינוי של פסולת  .5.1

לה או חלקה. לפיכך פסולת אריזות שמקורה בבית עסק האריזות שהצטברה בחצרו, כו

המיחזור, אך ורק אם בית העסק  הפריד את פסולת האריזות במקור, בהתאם תספר ליעדי 

, וקיים תיעוד תומך לכל אורך בנספח ג'להסדרים המאושרים על ידי המנהל והמפורטים 

יתדרך את בית העסק הגוף המוכר  )ג(.26שרשת הטיפול בפסולת, בהתאם לדרישות סעיף 

בעניין אופן ההפרדה במקור שתביא להשאת הערך הכלכלי של פסולת האריזות המצטברת 

 בחצר בית העסק. 

את המידע באשר לכמויות פסולת האריזות שנאספה  במערכות המידע שלוהגוף המוכר ינהל  .5.2

מתקני שביצעו את הפינוי, ו 15לפי סוגי חומר, הקבלנים , ברמת בית העסק,מכל בית עסק

אסמכתאות תומכות למנהל, לפי דרישתו, הטיפול אליהם פסולת האריזות הועברה, ויציג 

 את כמויות פסולת האריזות אחת לחצי שנה יאשרבית עסק  לכל אורך שרשרת הטיפול.

ולטיפול במערכות המידע של הגוף המוכר. ניהול שנאספה ממנו והועברה למיון  לסוגיה

יתבצע הדיווח המפולח בגין פסולת  2022הזמנים להלן: בשנת  המידע כאמור יתבצע לפי לוח

יתווסף דיווח מפולח גם עבור פסולת אריזות עץ   2023אריזות הפלסטיק לסוגיו, בשנת 

 יתווסף דיווח מפולח גם עבור פסולת אריזות הקרטון. 2024ומתכת ובשנת 

סק שפסולת האריזות גוף מוכר יפעל להתקשר באופן ישיר על הסכם התקשרות עם כל בית ע .5.3

שנאספה ממנו מדווחת ליעדי המחזור. בתקופת ההכרה הנוכחית הגוף המוכר יפעל 

התקשרות  2022בתי עסק לפי המדרג הבא: בשנת  10,000להתקשרות  תוספתית של לפחות 

 2024בתי עסק ובשנת  1,500התקשרות בהסכם עם  2023בתי עסק,  בשנת  800בהסכם עם 

  בתי עסק. 10,000עם 

                                              
 לנים לעניין זה הם "הקבלנים המורשים" בהתאם למנגנון של תמירהקב 15
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  שירותים נותני עם התקשרות .6

 במישרין ,יש בהם שירותים נותן עם התקשרות כל לגבילמנהל  מלא גילוי תןיי הגוף מוכר .6.1

 בחוקזה  מונח כהגדרת) "אישי ענייןה "ב משרה לנושאי או מניותיה לבעלי ,ובעקיפין

 מיד גובה עללרבות השפעת ההתקשרות  ,"(קשור גורם" -להלן ( )1999-, התשנ"טהחברות

ככל שהמנהל ימצא כי התקשרות כאמור לא התבצעה בהליך תחרותי, או שהיא  .הטיפול

אינה סבירה או בתנאי שוק, או שיש בה כדי לפגוע ביישום מטרות החוק, יודיע על כך 

 המנהל, והגוף המוכר יביא את ההתקשרות האמורה לסיום מיידי. 

  ,סבירים במחיריםו הוגנים בהליכים ותבצעי השירותים נותני עם הגוף מוכר של תיוהתקשרו .6.2

 .ל"הנ הגורמים בין הוגנת תחרות של קיומה יאפשרו אשר

)בכסף או בשווה  ₪ 200,000בסכום העולה על כל התקשרות  על ידווח למנהלהגוף מוכר  .6.3

חברה בעלת עניין בשוק האריזות וכן על הזיקות המתקיימות בין הגוף מוכר עם כסף( בשנה 

 די הדיווח החצי שנתי והשנתי.לבינו, וזאת במוע

 איתם השירותים נותני על פעילות פתע וביקורות תקופתיות ביקורות בצעי הגוף מוכר .6.4

וזאת לשם בקרה ופיקוח על כך שנותני השירותים האמורים פועלים בהתאם , התקשר

תנאים הקבועים בהתקשרות הגוף המוכר עימם ובהתאם לתנאי ההכרה. ביקורות כאמור ל

. בקרה וביקורת שהגוף מוכר נדרש להציג בחלק מתכנית העבודה השנתית תוכנית פייבוצעו ל

תניה המחייבת את נותני  שירותים נינות עם התקשרות חוזהעל הגוף המוכר לכלול ב

השירותים לאפשר קיומן של ביקורות, ולספק לגוף מוכר כל מידע הדרוש לה לשם ביצוע 

 הביקורות בצורה אפקטיבית. 

, אשר ר יבצע בדיקות סבירות וסקירות אנליטיות על דיווחי יצרנים ויבואניםהגוף המוכ .6.5

 . לעיל. ו 2.3יוגשו למנהל כאמור בסעיף 

 סקרים .7

האריזות המושלכת בכלי האצירה השונים,  פסולת הרכב בעניין סקר אחת לשנה יערוך הגוף המוכר

ון התושבים לעניין נגישות נתונים על יחסי ההמרה בין משקל לנפח האריזה וכן סקר שביעות רצ

מיום קבלת  חודשתוך  למנהלמכלי האצירה השונים. על הגוף המוכר להעביר את תוצאות הסקר 

 המנהל רשאי לבקש מהגוף המוכר לבצע סקר אחר, ככל שיידרש. התוצאות. 

 

 ביטוח .8

 ,חביטו ימים ממועד מתן ההכרה, אישור מאת חברת 30-יעביר למנהל, לא יאוחר מ הגוף המוכר

תכלול, לכל הפחות, ביטוח  הביטוחים רשימתהמפרט את סוג הביטוחים והיקף הכיסוי שרכש. 

עסק, ביטוח צד ג', ביטוח נושאי משרה ודירקטורים. בנוסף יעביר הגוף המוכר למנהל מידע בדבר 

כל שינוי בכיסוי הביטוחי כמפורט לעיל, תוך חודש ממועד עריכת השינוי וכן לבקשת המנהל יעביר 

 העתק מכל חוזה ביטוח עליו חתם. 



 
 
 

  
 
 

19 
 

 

 ון עצמי ובטוחותה .9

 הון עצמי  .9.1

ארבעה עשר יעמוד על שסכום ההון הצבור  הגוף מוכר יצבור כספים בקרן, כך .9.1.1

 "(:הקרן ההונית)להלן: "  (₪מיליוני  14) ₪מיליוני 

  הקרן ההונית תופקד בחשבון ייעודי. .9.1.2

ל שנת פעילות אסמכתא ימים מתום כ 30הגוף המוכר יעביר לידי המנהל בתוך  .9.1.3

בדצמבר של  31המעידה על קיומה של הקרן, ועל הסכומים הצבורים בה נכון ליום 

 כל שנה. 

 

 בטוחות  .9.2

על  הגוף המוכר ימסור לידי המנהל ערבות בנקאית אוטונומית 2021בדצמבר  1ביום  .9.2.1

 נוסח הערבות מצורף כנספח ז'.  (.₪ מיליוני 41) ₪מיליוני עשר ארבעה סך 

 המצאת עם .ההכרה מתן ממועד שנים 5 למשך בתוקף תהיה הבנקאית ערבותה .9.2.2

 על שהוגשה הקודמת הבנקאית הערבות את להחליף הגוף מוכר זכאי יהיה, ערבותה

 .ו בתקופת ההכרה הקודמתיד

 יותר או אחד יקרה אם, מיידי באופן הערבות יהיה רשאי לחלט את המנהל .9.2.3
 : להלן המפורטים מהאירועים

ירוק הגוף מוכר או למינוי מפרק, מפרק זמני ולא הוגשה בקשה לפ .9.2.3.1

 ;ימים 60בוטלה תוך 

 ;ההכרה תנאי של יסודית הפרה או/ו ההכרה ביטול של במקרה .9.2.3.2

הגוף  פעילות תיפסק במסגרתם אשר פירעון חדלות הליכי של במקרה .9.2.3.3

 . ימים 30-ל למעל מוכרה

 חוק מטרות יישום לשם לטהושח הערבות בכספי שימוש לעשות רשאי יהיה המנהל

לגוף  הייתה עימם ויבואנים יצרנים לחובות הנוגע בכל, מיטבי באופן האריזות

 להגנת המשרד הוצאות לרבות ,נזק כל לכיסוי וכן, בתוקף התקשרות מוכרה

  .כאמור החוק מטרות ויישום הערבות במימוש הסביבה

נוי בכל מקרה, לא יעשה שימוש בכספי הערבות למימון פעולות של אחראים לפי

 פסולת שמומנו על ידי גוף מוכר אחר.

אם לאחר השימוש בכספי הערבות שחולטה, נותרו כספים בידי המנהל, יוחזרו 

 כספים אלה לגוף המוכר או לנאמן אשר ימונה על ידי בעלי מניותיו של הגוף המוכר. 
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  הגוף מוכר עסקי ניהול .9.3

ים ונגזרים או בפעילויות לעסוק בפעילות השקעה בנכסים פיננסי ירשא והגוף מוכר אינ

למעט השקעות במסלולים סולידיים כדוגמת וזאת ספקולטיביות )לרבות כתיבת אופציות(, 

/או עסקאות גידור של ותכניות חיסכון, פיקדונות נושאי ריבית בבנקים מסחריים בישראל 

מחיר הסחורות ו/או של שערי חליפין ככל שמהווים חשיפה לפעילות, בהיקף התואם את 

  בעלויות סבירות וברמת סיכון נמוכה. ,עילות הגוף מוכרפ

 החשבונאות כללי פי-על להם הנודעת המשמעות תהא, לעיל זה בסעיף המונחים לכל .9.4

 .במפורש אחרת נקבע כן אם אלא, המקובלים

 יםדיווחי היצרנים והיבואנ .10

 נים ויצרניםליבוא הגוף המוכרדיווח של  חובת .10.1

הגוף )ב( לחוק, יועבר על ידי 16, כאמור בסעיף בואןי או יצרןל מוכרההגוף  ידיווח .10.1.1

לקבוע  רשאי מוכרההגוף עד הראשון בספטמבר והראשון במרץ מדי שנה.  מוכרה

 מועדי דיווח נוספים. 

 . יצרן או יבואןכאמור יתבצע באופן אחיד ושוויוני, כלפי כל  דיווח .10.1.2

, בין אם יבואן יצרן אולשלוח למנהל העתק של כל דיווח שמסר ל הגוף המוכר על .10.1.3

חיוב לפי כל דין או לפי תנאים אלה, ובין אם לאו.  חומכמסירת הדיווחים היא 

 או  arizot@sviva.gov.il משלוח העתק כאמור יבוצע באמצעות כתובת דוא"ל 

 אחרת, אם אישר זאת המנהל.  בדרך

 למנהל הגוף המוכרדיווח של  חובת .10.2

 -דיווח חצי שנתי  .10.2.1

מוכר למנהל יכלול את המידע האמור בסעיף דיווח חצי שנתי של הגוף  .10.2.1.1

)א( לחוק, ויימסר למנהל עד הראשון בספטמבר והראשון במרץ מדי 18

 שנה. 

 . ח' כנספחהדיווח יימסר כמפורט בנוהל הדיווח המצורף 

מסירת דיווח כאמור תתבצע באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת  .10.2.1.2

viva.gov.ilarizot@s  באופן אלקטרוני )בקובץ אקסל או בקובץ מסוג

 אחר אם אישר זאת המנהל(, או באופן אחר כפי שיאושר על ידי המנהל. 

  –דיווח שנתי  .10.2.2

mailto:arizot@sviva.gov.il
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-)א(18דיווח שנתי של הגוף מוכר למנהל יכלול את המידע האמור בסעיף  .10.2.2.1

 דוחות כספיים שנתיים, ויימסר למנהל עד הראשון ביולי וכן)ב( לחוק 

 יימסר שנתיה דיווחמדי שנה, כאשר הוא מבוקר על ידי רואה חשבון. ה

  כנספח ח'. המצורף דיווחה בנוהל כמפורט

הדיווח השנתי יימסר למנהל באופן אלקטרוני, בקובץ אקסל )או בקובץ  .10.2.2.2

מסוג אחר אם אישר זאת המנהל( באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת 

arizot@sviva.gov.il .או באופן אחר כפי שיאושר על ידי המנהל , 

דיווח יצרן או יבואן אל הגוף מוכר, לשם עמידה בחובות הדיווח שלהם  .10.2.2.3

 כנספח ח',לפי החוק, יתבצע במתכונת המפורטת בנוהל הדיווח המצורף 

ויתבצע באופן אלקטרוני )בקובץ אקסל או בקובץ מסוג אחר אם אישר 

 נהל(, או באופן אחר כפי שיאושר על ידי המנהל.זאת המ

הגוף המוכר נדרש לנהל ולשמור אסמכתאות שיתמכו ויבססו את נתוני  .10.2.2.4

הדיווח שהועבר למנהל ולהציגן לו ככל שיידרש. רשימת האסמכתאות 

המינימאלית מפורטת בנספח הדיווחים להסכם של הגוף מוכר עם 

 היצרנים והיבואנים. 

  -ותכנית עבודה דיווח תכנית תקציב  .10.2.3

הגוף המוכר ימסור למנהל, עד ליום הראשון באפריל מדי שנה, דיווח על  .10.2.3.1

 )ג( לחוק. 18תכנית התקציב ותכנית העבודה שלו, כאמור בסעיף 

דיווח כאמור יימסר למנהל באופן אלקטרוני, באמצעות משלוח דוא"ל  .10.2.3.2

, או באופן אחר כפי שיאושר על ידי arizot@sviva.gov.ilלכתובת 

 המנהל. 

 תכנית העבודה של הגוף המוכר, תכלול, בין היתר, את ראשי הפרקים הבאים:   .10.2.4

משקל פסולת האריזות שיש לאסוף ולמחזר או להשיב, לפי סוגי  פירוט .10.2.4.1

חומר, כדי לעמוד ביעדי המיחזור שבחוק, ביחס למשקל האריזות של 

ן המוצרים הארוזים ואריזות השירות הצפויים להימכר באותה שנה. וכ

התייחסות לביצועים בפועל מול התוכנית שהוגשה שנה קודמת. יש 

להתייחס גם להיקפי הפסולת הנדרשת להתמיין מול הקיבולת הקיימת 

 במתקני המיון.

תכנית פריסה שנתית מעודכנת של הפח הכתום והפח הסגול וניתוח  .10.2.4.2

 פערים של התכנית בפועל מול הפריסה בפועל שהוצגה; 

 ;11יף ראה סע -הסברה תכנית .10.2.4.3

mailto:arizot@sviva.gov.il
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  ;השקעות תכנית .10.2.4.4

 השנה של חזוי והפסד רווח לדוח לרבות התייחסות רווח והפסד חזוי דוח .10.2.4.5

 ;הקודמת ולפערים מול הנתונים בפועל

 ;ביקורת תוכנית .10.2.4.6

 תכנית לבצוע סקרים. .10.2.4.7

 הסברה פעילות .11

 מטרות החוק.  על הגוף מוכר לנקוט בפעולות הסברה, לשם קידום .11.1

פעולות הסברה כאמור יבוצעו באופן שלא יסתור  את מדיניות המשרד להגנת הסביבה בכל  .11.2

הנוגע לטיפול בפסולת. תוכנית הסברה שנתית ליצרן או יבואן בעניין הפחתה במקור של 

 פסולת אריזות, לרבות קידום שימוש חוזר באריזות. 

)כולו או חלקו(, אשר תתייחס לתקופה תוכנית הסברה רב שנתית להסברה לציבור הרחב  .11.3

 שממועד קבלת ההכרה, ועד לתום מועד ההכרה.

תוכנית הסברה שנתית להסברה לציבור הרחב )כולו או חלקו(, אשר תכלול את הרכיבים  .11.4

 הבאים:

תוכנית זו תתייחס לפעולות חינוך והסברה הנדרשות לשם  – תוכנית הסברה כללית .11.4.1

 תמיכה בהסדרי הפרדה הקיימים. 

תוכנית זו תתבסס על תוכנית ההסברה הכללית, ותקבע  – תוכנית הסברה מקומית .11.4.2

מגנון הסברה נפרד לכל אחד מאחראי פינוי הפסולת, בשים לב למאפייניו 

מספר תושבים, תשתיות קיימות, היענות הציבור ליישום  –הייחודיים, ובין היתר 

לחוזה עם אחראי  הסדרי הפרדה וכדומה. תוכנית הסברה מקומית תצורף כנספח

 לפינוי פסולת, החל מהמועד הקבוע בסעיף א לעיל.   

בהתאם לפרסום האחרון לאפיון  5עד  1ברשויות מקומיות המשויכות לאשכולות  .11.4.3

כלכלית של האוכלוסייה, שפרסמה -רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית

בהתאם  יבצע הגוף המוכר הסברה מקומית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 לחלוקת תקציב דיפרנציאלי כדלקמן:  

פריסה של שנת 

 הפח הכתום

 בש"ח -תקציב שנתי למשק בית

 רשות מקומית תמיר

 20 25 1-2שנה 
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 10  15 3שנה 

 6 10 ואילך 4שנה 

 עבור יתר הרשויות המקומיות ההקצאה תהיה במצ'נג מלא כדלקמן:

פריסה של שנת 

 הפח הכתום

 בש"ח -בית תקציב שנתי למשק

 רשות מקומית תמיר

 20 20 1-2שנה 

 10  10 3שנה 

 6 6 ואילך 4שנה 

אקונומי יועבר לתמיר על ידי -חלוקת הרשויות המקומיות בהתאם למדד סוציו

 מרכז השלטון המקומי. 

על הגוף מוכר למסור למנהל עד ליום הראשון באפריל מדי שנה תוכנית הסברה שנתית ליצרן  .11.5

 או יבואן.

ל הגוף מוכר למסור למנהל עד ליום הראשון אפריל מדי שנה תוכנית הסברה כללית לציבור ע .11.6

 הרחב. 

באחריות הגוף מוכר ליישם את תוכנית ההסברה, ואולם רשאית הגוף מוכר לחלק את עלות  .11.7

 מימון תוכנית ההסברה עם אחראי לפינוי פסולת, בהתאם לחוזה עם האחראי האמור. 

 מידע ואבטחת סודיות .12

 תתקשר עימו בית עסק או/אחראי לפינוי פסולת, ו, יצרן ויבואן גוף המוכר יקבל מכלה .12.1

את המידע הנדרש ממנו לצורך יישום מטרות החוק בלבד, ותימנע מקבלת  "(המידע נותן)"

 מידע סודי במידת האפשר.

מידע בדבר עלויות, רווחיות, תמחור, היקף מכירות, לקוחות,  –" סודי מידעבסעיף זה "

אחר לרבות מידע כאמור על מתחרה. מידע  רגיש מידע וכל עבודה שיטות, ניות עסקיותתכ

 בעל או/ו מחשב קובץ או/ו מסמך כל באמצעות, שהיא צורה בכל סודי יכלול כל מידע שיועבר

 .אחר אמצעי בכל או/ו פה

 הגוף המוכר יבצע אחת לתקופת הכרה: .12.2
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( ע"י חברת אבטחת מידע Priority) המידע של הגוף המוכר מערכתסקר הרשאות ל .12.2.1

מוכרת בשוק, לתקן את הליקויים שיועלו בסקר, ולעדכן את המשרד להגנת 

 הסביבה על התהליך שבוצע. 

למערכת דיווח  Penetration Test (PT)לבצע בדיקות חדירה הגוף המוכר נדרש  .12.2.2

יצרנים/יבואנים, ע"י חברת אבטחת מידע מוכרת בשוק, לתקן את הליקויים שיועלו 

 בדיקות, ולעדכן את המשרד להגנת הסביבה על התהליך שבוצע.ב

 ייחשף לא בו באופן, נותן מידע כל ידי-על ואלי המועבר המידע סודיות על שמורי מוכרההגוף  .12.3

ידי -צדדים שלישיים לרבות כל נותן מידע אחר. המידע המועבר על כלפי מידע נותן של מידע

לגוף מוכר או  אלא, גישהכל  יאפשר לא אשר חמאובט באופן יישמר המידע מנותני אחד כל

"(, לשם קיום למידע גישה מורשי)" בלבד (need to knowצורך לדעת ) בסיס עלמי מטעמו, 

 .כאמור למידע שנחשף מי כל על לעיל כאמור סודיות חובות להטלת ובכפוף, מטרות החוק

 בשוק האריזות. מורשי הגישה למידע לא יהיו בעלי זיקה כלשהי לחברה בעלת עניין 

צד שלישי שאינו נותן  לכל פרטני מידע עבירי לא מוכרההגוף , האמור מכלליות לגרוע מבלי .12.4

 מספר המוצרים או נפח, משקל, כמות אודות על מידע הינו זה לעניין" פרטני מידעהמידע. "

 בתקופה מסוים מידע נותן ידי-עלאו שירותים שהוענקו  נמכרו או שווקו, יובאו, שיוצרו

 מי או הגוף מוכר טיפלו בהן מספר המוצרים או נפח, משקל, כמות אודות על או, נתונה

 ליצור ניתן ממנו מידע לרבות לגוף מוכר, מידע נותן ידי-על או שירותים שהוענקו, מטעמה

 .פרטני מידע

, ובכלל זה לפי סעיף לחוק בהתאםאו לגוף ציבורי  למנהל מידע מסירת למנוע כדי באמור אין .12.5

 ניתן לא אשר מידע כללי העברת למנוע כדי או/ו דרישתו פי-על או/ו להכרה זו, ( לחוק)ב52

" לעניין זה הינו מידע שאינו כללי מידע". אחר או זה מידע נותן לגבי פרטני מידע ממנו ללמוד

 חל לגביהם אשר המוצרים מספר או הנפח, המשקל, הכמות סך על מידע לרבותמידע פרטני 

 מוצרים לסוג ביחס כאמור מידע ולרבות ומטעמ מי או הגוף מוכר טיפלו בהן אשר או החוק

 .מסוים חומר או מסוים

 
 לעד עמיחיא

 
 מנהל לפי החוק להסדרת הטיפול

 2011 -באריזות, התשע"א 
 
 

 ב"פהתשבכסלו  זכ", ירושלים
 2021, בדצמבר 1
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 נספחים לתנאי ההכרה

 
 תוכן עניינים

 םשאלון ניגוד ענייני 'נספח א

 למנכ"ל/בעל/ת שליטה הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי נספח ב'

 מאושרים לפסולת אריזות  הסדרי הפרדה נספח ג'

 מסמך הסכמות  -מימון פינוי מחזוריות מהרשויות המקומיות 'נספח ד

 הסכם גוף מוכר עם יצרן ויבואן לדוגמה הנספח 

 לדוגמה הסכם גוף מוכר עם אחראי לפינוי פסולת ו'נספח 

 נוסח ערבות בנקאית אוטונומית ז'נספח 

 מתכונת דיווח שנתי וחצי שנתי של גוף מוכר -נוהל דיווח ח'נספח 
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 א'נספח 

 שאלון ניגוד עניינים
 לנוהל( שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.א.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצ)לעניין סעיפים 

 –, וכן 1968-למונחים המפורטים בשאלון זה תהא המשמעות המוקנית להם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 
גוף מוכר שאינו מגיש בקשת ההכרה, אחראי לפינוי פסולת, בית עסק, יצרן ויבואן, גוף יישום  -" "גוף משיק

, חברה בעלת עניין 2012-ת, התשע"במוכר כהגדרתו בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללו
בשוק האריזות,  או כל גוף אחר הקשור או הצפוי להתקשר עם הגוף המוכר לגביו מוגשת בקשת ההכרה או 

 הקשור באופן אחר לפעילות ו/או תחום העיסוק של הגוף המוכר הנ"ל; 

או הורה של  בן הזוג, או בן  בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות, -"קרוב" 
 זוגו של כל אחד מאלה;

 תאגיד אשר ממלא השאלון או קרובו הינם בעלי ענין בהם; -"תאגיד קשור" 

 פרטים אישיים של ממלא השאלון
 למילוי על ידי יחיד בלבד: 

 
 למילוי על ידי תאגיד בלבד:  
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 תפקידים ועיסוקים .1
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 אחזקות .2
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 בעלות בנכסים .3
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 ש"ח(100,000)אין צורך לציין חובות שוטפים בהיקף שאינו עולה על חבות כספית בהיקף משמעותי  .4

 

 אחר .5

פירוט כל נסיבה אחרת המקימה חשש סביר לקיום ניגוד עניינים קיים או עתידי של ממלא השאלון: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________ 
__________________________________________________________________________

_____ 
__________________________________________________________________________

_____ 
 
 הצהרה

 אני הח"מ מצהיר בזאת כי:

כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולתאגידים קשורים, הינם מלאים,  .1

 נכונים ואמיתיים;

אגידים קשורים הם מידיעה כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי  ולת .2

אישית, אלא אם כן צוין במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם 

 ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;

מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של  .3

 חשש לניגוד עניינים עם פעילות ו/או תחום העיסוק של מגיש הבקשה כגוף מוכר;

אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם  .4

פעילות ו/או תחום העיסוק של גוף היישום המוכר, עד לקבלת הנחייתו של היועץ/ת המשפטי/ת של 

 ביבה בנושא;המשרד להגנת הס
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אני מתחייב/ת כי אם יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה או יתעוררו, במהלך הדברים  .5

הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד  אותי במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, 

ד להגנת ימים למשרד להגנת הסביבה, איוועץ ביועץ המשפטי של המשר 14אודיע על כך בכתב בתוך 

 הסביבה, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו.

הובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע,   .6

 .1998-התשנ"ח

 
__________________ __________________ __________________ __________________ 

 חתימה מספר זהות מלאשם  תאריך
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 ב'נספח 

( 7)א()12למנכ"ל/בעל/ת שליטה לעניין סעיף  הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי
 2011-לחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א

אני הח"מ _______________ מספר ת.ז  _____________, מען: רחוב ________, מס' בית ____ 

 -/ת שליטה בחברה _______________, ח.פ. ____________, )להלןיישוב __________, מנכ"ל / בעל

 "החברה"(,

לחוק  6נותן בזה הסכמתי לכך שמשטרת ישראל תמסור מידע אודותיי מן המרשם הפלילי, לפי סעיף 

חוק המרשם הפלילי(, למנהל לפי החוק  –)להלן  198116-המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א

החוק(, במסגרת בקשת החברה לקבלת הכרה כגוף  –)להלן  2011-התשע"א להסדרת הטיפול באריזות,

מוכר לפי החוק; יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם האמור מזמן לזמן לצורך 

 ביצוע מעקב תקופתי אחר שינויים שחלו במידע הפלילי אודותיי.

לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על  הובהר לי בזאת כי אני זכאי על פי חוק המרשם הפלילי

שמי במאגר המידע הפלילי, וכן כי ככל שיש לחובתי רישום פלילי, אני רשאי לצרף מידע אודות שיקומי או 

 נסיבותי האישיות, בכדי שיילקחו בחשבון בעת בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי החוק. 

/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות חוק ידוע לי כי בהסכמתי זו, אני מוותר

 המרשם הפלילי.

                 

 תאריך: _____________                                 חתימה: ______________

 אישור חתימה על ידי עו"ד: 

____ מאשר בזאת אני הח"מ________________________ עו"ד_______________ ת.ז. _______

כי מר/גב' ________________אשר זיהה/תה עצמו/עצמה ע"י ת.ז _________, ולאחר שהוזהר/ה כי 

עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר/ה את נכונות הצהרה דלעיל וחתם/חתמה עליה בפני. 

 

 _____________     _ תאריך: ___________

 דין  -עורך              

                                              
 .322ס"ח התשמ"א, עמ'  16
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 )חתימה וחותמת(          

 
 ג' נספח

להלן הסדרי הפרדה לפסולת אריזות מהמגזר הביתי המאושרים ליישום במסגרת התקשרות 

 עם אחראי לפינוי פסולת

 הסדר הפרדה במקור לפסולת אריזות .1

עם פסולת יבשה ניתנת  בהסדר זה תופרד פסולת אריזות, או פסולת אריזות יחד

למיחזור אחרת, במיכל ייעודי שצבעו כתום שיתווסף למיכל הפסולת המעורבת 

 הירוק הקיים. 

 שיורי-כתום-רטוב –הסדר הפרדה במקור לשלושה זרמים  .2

הסדר זה יכלול הסדר הפרדה במקור לזרם נקי לפסולת פריקה ביולוגית )שאריות 

ייעודי, או פסולת אריזות יחד עם פסולת  מזון( בפח חום, זרם פסולת אריזות במכל

ופסולת שיורית בפח ירוק.  הסדר הפרדה  –בפח כתום  –יבשה ניתנת למיחזור אחרת 

 במקור לשלושה זרמים יכול לחול בכל שטחו של האחראי לפינוי פסולת או בחלקו.

 הסדר הפרדה אחר .3

ליישם הסדר בכל מקרה בו הגוף המוכר והאחראי לפינוי פסולת יהיו מעוניינים 

הפרדה שונה מההסדרים שפורטו לעיל )להלן "הסדר הפרדה אחר"( נדרשת בחינה 

 פרטנית לעמידה בהוראות החוק ויישום הסדרי המימון. 

זכוכית )סגול(, נייר )כחול( ופלסטיק  –הפרדת פסולת אריזות לזרמים ייעודיים

סולת האריזות ברשויות מקומיות, ללא הפרדה במקור למשק הבית לכלל פ -כיו"ב 

. ניתן להוסיף איסוף לפסולת אריזות הסדר הפרדהלא יהווה )פח ירוק בלבד( 

 זרמים ייעודיים כהסדר משלים. 

 הסדר "זרמים ייעודיים" .4

לא יפרסו בהן פחים ייעודיים לפסולת אריזות )פח ברשויות שעל אף האמור לעיל, 

ו ברשויות שתיפרס ממשקי הבית בישראל(, א 10%כתום( במהלך תקופת הכרה זו )

בהן תשתית של פח כתום במהלך תקופת ההכרה ועד לפריסת התשתית, ניתן יהיה 

 לפרוס תשתית אצירה לזרמים יעודים. 
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המאושרים ליישום במסגרת התקשרות  העסקילהלן הסדרי הפרדה לפסולת אריזות מהמגזר 
 או עם קבלן מורשה מטעמו של הגוף המוכר גוף מוכרעם 

 
 :לפסולת אריזות בהתאם לסוג החומרהסדר הפרדה  .1

)בהתאם לסוג פסולת  כדלקמןאחד או יותר פסולת האריזות תופרד בהתאם לאופייה וסוג החומרים  

שרינקים ויריעות  ,: אריזות קרטון, אריזות פלסטיק מסוג ניילוניםהאריזות שמצטברת בחצריו(

 מתכת.  פלסטיק, אריזות פלסטיק קשיח, אריזות פלסטיק אחרות, אריזות

 (:ברשויות מקומיות פח כתוםבדומה ל) מעורבתהסדר הפרדה לפסולת אריזות  .2

לפסולת אריזות עבור כלל החומרים. ההסדר יוכר ככל שהפסולת תועבר  כלי אצירהההסדר יכלול  

לתחנת מיון מורשית בלבד. הסדר זה יכול להיות תוספתי להסדר של הפרדה במקור לפסולת אריזות 

 מחומר מסוים .

 
אריזות המיועדות לשימוש חוזר דוגמת: חביות מתכת, קוביות פלסטיק בכלובים, משטחי עץ וכו' יופרדו 

 מפסולת האריזות.
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 'ד נספח
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