
הרחבת חוק הפקדון גם לבקבוקי משקה גדולים )ליטר וחצי(

ידיעה חשובה לתושבים

אז מה עושים עכשיו?

מפחיתים את הצריכה של שתייה בבקבוקים בבית ועוברים למים מהברז/קנקן מסנן/
מכונת מים.

מתארגנים בישוב ונרשמים כספק בחברת איסוף הבקבוקים )אל"ה או אסופתא(. 
חברות האיסוף מגיעות לאסוף את המכלים לאחר ריכוז של מס' מינימלי )בהתאם 

להגדרת החברה( ואריזתם בשקיות ייעודיות.

וועדת סביבה, וועדת נוער, גיל שלישי, תנועת נוער או כל גורם אחר בישוב מוזמנים לקחת יוזמה, 
לאסוף את המכלים מהתושבים ולהשתמש בדמי הפיקדון לטובת פעילותם/הקהילה. 

השינוי בחוק נועד להגביר את המיחזור ולתרום לניקיון שטחים פתוחים. יחד עם זאת, תקופת 
המעבר תהיה מאתגרת עבור כולנו. אנו נעשה כל מאמץ לבצע את המעבר באופן חלק וזקוקים 

לשיתוף פעולה של התושבים והישובים.
מוזמנים לפנות אלינו, לאגף שפ"ע ואיכות הסביבה בכל רעיון, 

יוזמה, בקשה, שאלה או טענה.

יחד נשמור על הסביבה!

לאחר שנים רבות של השלכת בקבוקי שתייה גדולים )ליטר וחצי( ל"מיחזורית", בתאריך 
ה-1.12.21 תיכנס לתוקפה החלטה של השרה להגנת הסביבה )לשעבר( להרחבת חוק הפיקדון 

ולפיה יחויבו בדמי פיקדון גם מכלי משקה גדולים. משמעות השינוי הנה שכלובי הבקבוקים 
יפונו מהישובים ולא יהיה יותר פינוי מרכזי של מכלי משקה גדולים.

 אז מה אמורים לעשות עם הבקבוקים?
 מכלי המשקה הגדולים מצטרפים למכלי המשקה הקטנים )פחיות שתייה, בקבוקי 

זכוכית – מיץ, בירה, יין, ובקבוקי פלסטיק בנפח קטן מליטר( ונכנסים לחוק הפיקדון. 
כלומר, באחריות התושב להחזיר את הבקבוקים לסופר/מכולת/צרכניה ולקבל בתמורה 

לבקבוק הריק, החזר פיקדון בסך 30 אגורות. יתכן וגובה הפיקדון על הבקבוקים הגדולים יהיה 
גבוה יותר מ-30 אג', גובה הפיקדון עוד לא נקבע סופית.

חשוב לשים לב לכמה נקודות

• ניתן לקבל החזר פיקדון רק עבור מיכלים המסומנים בתווית "חייב פיקדון"

• על פי חוק, כל בית עסק שבו מוכרים מכלי משקה מסוג כלשהו, ששטחו יותר מ-28 מ"ר, 
מחויב לקבל חזרה מכלי משקה ולהחזיר לאדם המחזיר את דמי הפיקדון.

• בין כניסת המכלים הגדולים לחוק הפיקדון ועד הוצאת המיחזוריות מהישובים תחול 
תקופת ביניים. בתקופה זו עדיין יהיו בקבוקים ללא תווית "חייב בפיקדון" שהצטברו 

בחנויות ובבתי תושבים. בקבוקים אלו יש להמשיך ולהשליך למיחזורית. 

• מיכלים שאינם מכלי משקה )שמפו, סבון כביסה, אקונומיקה וכד'( צריכים להיות 
מושלכים לפח הכתום. 


