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 2015יולי  13          

 כ"ו תמוז תשע"ה          

 

 לכבוד 

 אוריאל בן חיים

 מרכז המועצות האזוריות

 

 בית עסק לעניין פינוי פסלת אריזותהנדון: חוות דעת בנושא חובותיו של 

 

 ית עסק לצורך פינוי פסולת אריזות. נתבקשנו לחוות את דעתנו בשאלה מהן החובות אשר חלות על ב

שתי הגדרות "( החוק)" -להלן  -2011 א"התשע באריזות הטיפול להסדרת חוקל )א( 26ס' ב .1

או  ןברישיואו שחייב רישיון על פי דין הבעל היתר או כמקום כלעניין זה. בעל בית עסק נקבע 

 העסקים או העבודה שבמהלך מקוםבית עסק מוגדר כלהפעלת וניהול העסק.  בהיתר

 .אריזות פסולת בו מצטברת

 כלומר, אין חובה)ב( לחוק בעל בית עסק רשאי להתקשר עם הגוף המוכר.  26בהתאם לסעיף   .2

 . ובלשוןהעסק יכול לבחור לעשות זאתלהתקשר עם הגוף המוכר אבל בית  לבית העסק

 החוק: 

 ופינוי איסוף לעניין מוכר גוף עם להתקשר עסק בית בעל רשאי, זה בפרק האמור אף על"

 של ההכרה לתנאי בהתאם, חלקה או כולה, העסק בבית המצטברת אריזות פסולת של

 ".מוכר גוף אותו

 חובות שונות כדוגמת ניהול מפורט שלהמוכר אז חלות עליו  גוףאם בית העסק מתקשר עם ה .3

 בבית שהצטברההשירות  אריזות של או הארוזים המוצרים של האריזות פסולת משקל

 האריזות.   פסולת עשויה שממנו האמורים החומר וסוגי לפינוי המיועדת העסק

 תבתדירו עסק מבית לפנות אם התקשר בית העסק עם גוף מוכר אז הגוף המוכר חייב לאסוף .4

 ןדי לכל ובכפוף ,אריזות פסולת של הצטברות וימנעו סדיריםופינוי  איסוף שיבטיחו ובאופן

  .(לחוק )ה( 26)ס' 
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( לחוק מתייחס למצב כזה ו) 26ס'   -אם בית העסק בוחר שלא להתקשר עם הגוף המוכר .5

עם  שההתקשרות עת בכל או מוכר גוף ידי על נאספה שלא אריזות פסולת וקובע  "כי לגבי

 בסעיףהאמורים  האיסורים העסק בית בעל על יחולו ,בתוקפה עומדת אינה המוכר הגוף

25". 

  –לחוק  25סעיף  .6

 אדם ישליך לא, אריזות פסולת להפרדת הסדר פסולת לפינוי אחראי קבע " )א(

 ".הסדר לאותו בהתאם אלא פסולת לפינוי האחראי של בתחומו אריזותפסולת 

 לא, מופרדת אריזות פסולת של ופינוי לאיסוף הסדר פסולת לפינוי אחראי קבע (ב)

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

 ".הסדר לאותו בהתאם אלא, מתחומו אריזות

את  ולפנות אם קיים ברשות הסדר לפינוי פסולת אריזות חייב האדם להשליך -כלומר  

  הפסולת שלו בהתאם להסדר זה.

חייב בית העסק להעביר את אריזות אם לרשות יש הסדר עם קבלן איסוף לעניין פסולת 

 .של הרשות או לבחור להתקשר עם גוף מוכר הפסולת לקבלן בהתאם להסדר

 תהיה הרשות פסולת אריזות.  לעניין יםהסדרלקבוע לחוק על הרשות  23לס' התאם ב .7

 בהתאם ה,מתחומ אריזות פסולת של ופינוי ואיסוף אריזות פסולת הפרדת לבצע תאחראי

 אל הגוף המוכר.  המתחומ שנאספה האריזות פסולת את עבירהועל הרשות ל  הפרדה ילהסדר

 בפסולת לטיפול הדרושות העלויות כל למימון אחראיגוף המוכר הלחוק  17לס' בהתאם  .8

 זה ובכלל התקשר שעמו פסולת וילפינ אחראי כל של בתחומו ונאספה שהופרדה האריזות

 ת, אריזו פסולת מיון ת, אריזו פסולת של ופינוי איסוף, אריזות פסולת הפרדת  של מימון

  .אריזות פסולת של סילוק או השבה ,מיחזור

ל הגוף המוכר לממן גם את עלויות הדרושות לטיפול בפסולת בית עסק שלא ע לומר,כ

 דרך ההסדר של הרשות.  ,עמו ישירות התקשר

עלויות של לרשות  יממןהגוף המוכר לא לחוק מציין במפורש כי  17ס' זה נציין כי בהקשר  .9

  .אשר התקשר עמו בהסכם נפרדק בית עס

)א(  31אם בית העסק לא פועל לפי ההסדר של הרשות זוהי עבירה פלילית בהתאם לסעיף  .1

 2008-סמכויות פקחים(, תשס"ח –בתית הרשויות המקומיות )אכיפה סבי ע"פ חוקלחוק. 
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רשויות אשר יש להן פקחים סביבתיים יכולים לתעד את המקרה והרשות תגיש כתב אישום 

 . שקלים  29,200לבית המשפט. על פי החוק הקנס צפוי להיות עד לסכום של 

על בית ₪  150,000 – 75,000לחילופין יכול המשרד להגנת הסביבה להטיל עיצום כספי של  .2

 העסק. 

ניתן להוסיף כתנאי את החובה לעמוד בהסדר בתנאי רישיון העסק של בית העסק ואז מדובר  .3

. אי עמידה בתנאי הרישיון יכולה  1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"חבעבירה פלילית גם על פי 

 . העסקלביטול או רישיון ה להוות עיל

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 עו"ד שירי שפירא        

 

 


