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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה (תיקון מם׳ 2) (הקמת תאגיד במחזור),
 התש״ס-2000*

(להלן - החוק העיקרי), בסעיף ו -  תיקון סעיף 1 1. בחוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ״ט-999וי

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

 (2) בהגדרה ״מיחזור״, בסופה יבוא ״או טיפול במכלי משקה בדרך שקבע השר״;

 (3) אחרי ההגדרה ״קרן״ יבוא:

 ״״תאגיד מיחזור״ - תאגיד שהוכר על ידי השר בהתאם להוראות סעיף 8א.״

 תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי-

 (1) בסעיף קטן (א), אחרי ״כל מכל משקה״ יבוא ״מסומן״ ואחרי ״במשקה״ יבוא
 ״המשווק בישראל״;

 (2) בסעיף קטן(ג), בסופו יבוא ״השתמש יצרן או יבואן בשירותיו של תאגיד מיחזור,
 רשאי להחליט כאמור תאגיד המיחזור״.

 תיקון סעיף 3 3. בסעיף 3 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ״(א)״ ואחריו יבוא:

 ״(ב) יצרן יהיה פטור מחובת סימון מכלי משקה, אם שילם לקרן סכום שהוא פי
 ארבעה מסכום הפיקדון שהיה עליו לגבות בעד כל מכלי המשקה שייצר או שייבא

 אילו סומנו, והציג אישור על כך מאת הקרן לפני הממונה.״

 הוספת סעיף 3א 4. אחרי סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:

-הוראות מיוחדות 3א. (א) יבואן המייבא מכלי משקה, יסמנם בהתאם להוראות סעיף 3

מ לפני ייבואם, או במחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס (להלן - י א

י  משקהמעב

 הפקודה).

 (ב) יבואן יהיה פטור מחובת סימון מכלי משקה אם נתקיים אחד
 מאלה:

 (1) הוא יבואן המשתמש בשירותי תאגיד מיחזור, והוא הציג
 לפני פקיד המכס אישור על כך בטופס שקבע הממונה;

 (2) הוא שילם לקרן סכום שהוא פי ארבעה מסכום הפיקדון
 שהיה עליו לגבות בעד כל מכלי המשקה שייבא אילו סומנו,

 והציג אישור על כך מאת הקרן לפני פקיד המכס.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 התנאים המוצעים בהצעת החוק. לגבי תאגיד כאמור
 נקבעו יעדי איסוף של מכלי משקה בשיעורים של 50%
 מסך כל מכלי המשקה ששווקו או שיוצרו בשנה
 הראשונה להפעלתו ו־10% נוספים בכל שנה שלאחר

 מכן עד לשיעור של 80% (סעיף 7 להצעת החוק).

 התיקון המוצע לחוק הפיקדון על מכלי משקה,
 התשנ״ט-1999 (להלן - החוק), עיקרו מתן אפשרות
 להפעלת החוק באמצעות תאגיד וולונטרי לאיסוף מכלי
 משקה, שבו שותפים התעשיינים, היבואנים, רשתות
 השיווק וגורמים מעוניינים אחרים, ואשר מתקיימים בו

 הצעת חוק מס׳ פ/1626; הועברה לועדה ביום ב׳ בסיון התש״ס (5 ביוני 2000).
 ס״ח התשנ״ט, עמ׳ 170; התש״ם, עמ׳ 173.
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 (ג) שר התעשיה והמסחר בהתייעצות עם שר האוצר והשר רשאי
 לקבוע הוראות אחרות לענין מקום הסימון של מבלי משקה מיובאים, אף

 שלא בהתאם להוראות סעיף קטן(א).׳׳

 5. בסעיף 6 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 6

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״מאותו סוג״ יבוא ״באותו,סוג משקה, בין באותו מכל
 משקה ובין במכל משקה אחר״;

 (2) בסעיף קטן(גץ ו), בסופו יבוא ״אלא אם בן בית העסק מצוי בתחום חוף ים,
 שמורת טבע, גץ לאומי, גן ציבורי או מגרש ספורט-, לענין זה, ״חוף ים״ - בהגדרתו

/  בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף ים, התשנ״ז-997ו2

 6. בסעיף 8,לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן(ג) יכו»: תיקון סעיף 8

 ״(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על יצרן או יבואן המקבל שירותים מתאגיד
 מיחזור.״

 7. אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיפים
 8א ו־8ב

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

 אלה:
 (ו) מטרתו היחידה של התאגיד היא הקמה והפעלה של
 מנגנון לשם ביצוע הוראות לפי חוק זה לענין החזר פיקדונות,
 איסוף מכלי משקה ומיחזורם, לרבות ביצוע פעולות אחרות

 . הקשורות באיסוף ובטיפול בהם׳,

 (2) החברים בתאגיד הם יצרנים או יבואנים, וכן בתי עסק או
 ארגונים המייצגים אותם; לענין זה, ״חברים בתאגיד״ - בעל
 מניה, שותף, חבר עמותה, חבר אגודה שיתופית או כל חבר אחר

 בהתאם לאופן ההתאגדות של התאגיד׳,

 (3) התאגיד פועל כמוסד בלא כוונת רווח, והונו ונכסיו
 משמשים רק למטרה האמורה בפסקה (1), והוא אינו מחלק

 לחבריו רווחים או כל טובת הנאה אחרת.

 (ב) תאגיד מיחזור יאפשר לכל יצרן, יבואן או בית עסק בין שהוא
 חבר בתאגיד ובין שאינו חבר בו, להשתמש בשירותים שהוא נותן, בתנאים
 שוויוניים; לענין זה לא יראו פגיעה בתנאים השוויוניים קביעת תנאים
 שיאפשרו לתאגיד המיחזור החזר הוצאותיו הראשונות וכיסוי ההוצאות

 התפעוליות שלו. , י

 (ג) השר רשאי לבטל הכרה בתאגיד מיחזור, לאחר שנתן לנציגי
 התאגיד הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפניו, בין השאר בשל אי

 עמידה משמעותית ביעדי איסוף.
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ם מהעברת הפרשים לקרן לפי הוראות סעיף 8 לחוק)(סעיף י ל ב ק מ ם ה י נ א ו ב ו י ם א י נ ר צ י י ע כ נ ״ ד מ ו  . ע

 שירותים מתאגיד מיחזור שיעמוד ביעדי האיסוף באמור 6 להצעת החוק).

 יזכו להקלות ביישום הוראות החוק (למשל יהיו פטורים

 2 ם׳׳ח התשנ״ז, עמ׳ 84. ,
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 ־ יעדי איסוף 8ב. (א);׳••: תאגיד •מיוזזור-יפעל-ילאיס^מל^מכליי-משקה'ריקים מםומגים
 בשיעורים כמפורט להלן, מסן כל מכלי המשקה המלאים שיוצרו או
 ששווקו במהלך השנה על ידי היצרנים או היבואנים המשתמשים

 בשירותיו -

 (ו) 500/0 לפחות - עד יום ט״ז בטבת התשס״ב (31 בדצמבר
;(2001 

 (2) %<60 לפחות - עד יום כ״ו בטבת התשם״ג(31 בדצמבר
;(2002 ;  ץ י י י

 (3) 70% לפחות - עד יום ו׳ בטבת התשס״ד (31 בדצםבר
;(2003 

 (4) 80% לפחות - בבל שנה החל בשנת 2004.

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

 האמורים בסעיף 8(א) או(ג), לפי הענין, ובשינויים המחויבים.

 (ג) השר רשאי> בתקנות, לשנות את השיעורים של יעדי האיסוף
 הקבועים בסעיף קטן(א).״

 תיקון סעיף 10 8. בסעיף 0 ו לחוק העיקרי-

 (ו) בסעיף קטן (א), במקום ״יבואן״ יבוא ״יבואן, שאינו מקבל שירותים מתאגיד
 מיחזור״ ובסופו יבוא ״וכן על מספר מכלי המשקה הריקים שבעדם החזיר

 פיקדונות״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) תאגיד מיחזור ידווח לממונה, אחת לשישה חודשים, פרטים על זהות
 היצרנים והיבואנים המקבלים ממנו שירותים, על מספר מכלי המשקה המלאים
 שמכרו יצרנים או יבואנים המקבלים ממנו שירותים, ושבעדם היה עליהם
 לגבות פיקדון, וכן על מספר מכלי המשקה הריקים שבעדם הוחזרו פקדונות.״

 (3) בסעיף קטן(ב) -

 (1) במקום ״או יבואן״ יבוא ״או יבואן, שאינו מקבל שירותים מתאגיד מיחזור,
 או תאגיד מיחזור״;

 (2) במקום ״בסעיף קטן(א)״ יבוא ״בסעיפים קטנים (א) או(א1)״-,

 (3) במקום ״או ליבואן״ יבוא ״ליבואן או לתאגיד המיחזור״;

 (4) במקום ״או היבואן״ יבוא ״היבואן או תאגיד המיחזור״.

 תיקון סעיף 11 9. בסעיף 11(א) לחוק העיקרי

 ( 1) ברישה, אחרי ״ההפרשים״ יבוא ״התשלומים״;

 (2) בסופו יבוא:

 ״(4) לא העביר תשלומים לקרן לפי הוראות סעיף 8ב(ב).״
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 10. בסעיף 18 לחוק העיקרי - תיקון סעיף 18׳

 (ו) האמור בו יסומן ״(א)״ ובו, במקום פסקה (5) יבוא:

 ״(5) לא העביר תשלומים לקרן לפי פסקאות סעיף 8ב(ב)״.
 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא: • 1

 ״(ב) המוסר דיווח כוזב בניגוד להוראות סעיף׳ 10, דינו - מאסר שלוש
 שנים.

 (ג) לא דיווח אדם לממונה לפי הוראות סעיף 10 או לא העביר לקרן סכומים
 כפי שקבע הממונה לפי הוראות אותו סעיף, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור
̂ לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד - כפל הקנס  בסעיף 61(א

 האמור.״

 11. אחרי סעיף 22 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 22א

 התקנת מבונה 22א. (א) שינוי בקיר חיצוני של בנין שבו שוכן בית עסק לצורך התקנת

 מכונה לאיסוף מכלי משקה ריקים, פטורה מקבלת היתר לפי סעיף 145
 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו, ובלבד שחזית המכונה פונה אל
 מחוץ לבית העסק ואינה חורגת מקו הבנין;לענין זה חריגה של 10 ם״מ מקו

 בנין לא תיחשב כחריגה.

 (ב) שר הפנים באישור ועדת הכלכלה של הכנסת רשאי לקבוע
 סייגים ותנאים לפטור האמור בסעיף קטן(א).״

 12. בסעיף 24 לחוק העיקרי, במקום ״עד יום ג׳ בחשון התשם״א(ו בנובמבר 2000)״ יבוא תיקון סעיף 24
 ״עד יום ב״ח בתמוז התשס״א (31 ביולי 2000)׳׳.

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

 ״תחילה 25. תחילתו של חוק זה ביום ה׳ בטבת התשם״א (31 בדצמבר 2000).״

 לאיסוף מכל
 משקה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עוד מוצע להחמיר את העונשים על אי מסירת
 דיוות ועל מסירת דיווח כוזב (סעיף 10 להצעת החוק).

 מוצע, כמו כן, לדחות את כניסתו של החוק לתוקף
 עד ליום 31.12.2000 וזאת כדי לאפשר לגורמים השונים
 שהחוק יחול עליהם להיערך בהתאם (סעיף בו להצעת

 החוק).

 לדעת משרד האוצר הצעת החוק אינה כרוכה
 בהוצאה תקציבית מתקציב המדינה.

 הפעלת החוק במתכונת המוצעת קיימת כבר היום
 במדינות סקנדינביה והיא הוכחה שם כיעילה,

 אפקטיבית וחסכונית.

 במדינות אלה נעשה האיסוף של מכלי המשקה
 בעיקר על ידי מכונות אוטומטיות ולפיכך מוצעים
 תיקונים שנועדו לאפשר הצבת מכונות כאלה בישראל

 בדרך קלה ויעילה (סעיף 11 להצעת החוק).

 חבר הכנסת אברהם פורז
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

 הצעת חוק הביטוח הלאומי(תיקון מם׳ 40) (העלאת שיעור הקצבה לנכה),
 התש״ס-2000*

 תיקון סעיף 200 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-1995', בסעיף 200 -

 (ו) בסעיף קטן(ב), במקום ״250/0״ יבוא ״350/0״;

 (2) בסעיף קטן(ג) -

 (א) בפסקה (1), במקום ״12.50/0״ יבוא ״17.50/0״;

 (ב) בפסקה (2), במקום ״100/0״ יבוא ״14%״.

 על פי הערכת האוצר עלות החוק היא ו.ו מיליארד
 שקלים חדשים לשנה.

 חברי הכנסת: יורי שטרן, זבולון אורלב, אליעזר
 זנדברג, דוד טל, םאלח טריף, אליעזר כהן,
 אמנון כהן, מקסים לוי, אביגדור ליברמן, ענת
 מאור, מיכאל נודלמן, גדעון עזרא, יוסף יצחק

 פריצקי, יאיר פרץ, עמיר פרץ, אברהם רביץ

י ר ב  ד

 הצעת חוק זו באה להקל על מצוקתם של הנכים
 אשר אינם מסוגלים לפרנס את עצמם ואת משפחתם
 וזאת על ידי העלאת שיעורי הקצבה המשולמת להם
 בשל נכותם, לפי סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח

 משולב], התשנ״ה-995ו. :

 הצעת חוק מס׳ פ/829; הועברה לועדה ביום י׳ באדר א׳ התש״ם (16 בפברואר 2000).
 י ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 210.
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