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 חשנ״ם 1999, שעבר בכנםח בקריאה שנייה
 נועד להקנות ערן כלכלי לפםולח. בעקבוח

 שומו הוא אמור היה לתמרן) כל צרכן, וכל משק בית ־ לאצור את המכלים
 הריקים, להחזירם לנקודות הקבלה ולפדות את תמורתם. אך בעיקר נועד

 החוק לנתב המכלים אל מחון| לזרם האשפה הביחיח, לשפר אח מצב הניקיון
 ברשות הרבים, לשחר המ1$אגים ולהעמיק את המחזור.

 העשויים מזכוכית, פלסטיק, אלומיניום וחתכת. תוצאות הניתוח

 שלהן מצביעות בבירור על היתרון של תוק הפיקדון על פני שאר

 התלופות, בשל יעילותו הכלכלית, ובשל רמות נבוהות של מחזור

 ומומרים ברמת טוהר נבוהה.

 בלחץ אדיר ובלתי מובן, של חברי כנסת מסיעת ש״ם,

 שבצביעות אין קך מתייחדים לייצנ דווקא את בני השכבות

 העניות בתברה הישראלית, הם לא אפשרו להעביר פיקדון נבוה

 מ-25 אנורות (מקביל ל-5 סנטים אמריקאיים); פיקדון נבוה

י m או 1 עח למכל) היה משמש כתמריץכלכלי, מנדיל י ) ר ת ו  י

 את יעילות החוק כאמצעי לאיסוף מכלי המשקה ממשקי הבית,

 ומונע הפיכת המוק למס רנרסיבי ולקנס שפניעתו קשה יותר

 במשפחות העניות.

 על אף מנבלותיו נרם חוק הפיקדון לחלחול תודעת צרכנות

 סביבתית נכונה בישראל: הקנה לאריזה כפסולת ערן כלכלי

 לצד תסכול עמוק של ציבור הצרכנים הרתב ומשקי הבית

 מהיעדר אפשרות מעשית לממש את הזכות להחזר המכלים

 ולפדיון תמורתם. למרות תאניד המחזור אל״ה, נאספו בממש

 השנים מאז הופעל החוק 1.6 מיליארד מכלי משקה, אשר עד

 לאחרונה הופנו ברובם לתעשיית המחזור.

 צביעותו הסביבתית של תאניד החחזור כבר מזמן אינה

 מצליחה לתפות על פניעה בתוק: התל ב-1 ינואר 2006 מופנים

 מדי חודש 1,500 טון מכלי זכוכית למטמנת ברקת - במקום

 להישלח למחזור בםפעלי פניציה בירזחם. מחדל זה אינו עולה

 בקנה אתד עם נישתם של Dewees and Hare על החיסכון

 בל אזרת ותושב זקוקים לשתיית םשקה כזה או אתר לקיומם
 הפיזי, התברתי או הדתי. מרל אריזת המשקה הריקה לאחר

 השימוש, הוא לא רק עניינו הנורמטיבי של כל אדם ומשק בית,

 אלא נם עניינה של החברה כולה: כצבר הפרטימ, כמשפחות

 וכמשק כלכלי. אין בספר חוקינו דונמאות רבות בעלות נניעה

 כה רמבה לאורה חייו ולהתנהנותו של כל אחד מאתנו. כחברה

 מתוקנת אנו מצפים להתנהנות נורמטיבית ראויה, ולא לצביעות

 חברתית: בראש ובראשונה מצד הרשויות ומובילי הכלכלה.

 הצלחת החוק עשויה להקרין אור חיובי על הפיכתמ לחברה

 שומרת תוק.

 הספרות המרכזית המתיימסת למוק הפיקדון מצוינת בספרו

, יש בו סקירה מקיפה של חלופות לחוק ( B o h m (1981 של 

 יקדון, כולל ניתוחי עלות-תועלת. הניתוחים האלה מתייחסים

ן הניתות מ  עיקר לדנם של מדינת אורנון שבארה״ב. על ס

 הוחלף במדינה זו מם על מכלים בחוק פיקדון שבתרנום

 למונחים ישראליים שוטפים נורם לתועלת כלכלית של 0.45

 w לכל מכל משקה.

) עורף ניתות עלות-תועלת מהפעלת חו7ן P o r t e r (1978 

 פיקדון כולל תיסכוןבאגרניה, הגדלת התעסוקה, נותות עדיפה

 לצרכן. הוא מגיע לתועלת של 0.05$ שהם כ־0.5עז במונתים

 של היום.

Palmar, Sigman & Wallas ,שלוש הסוקרות האמריקאיות 

 (1997) משוות בין שלושה פתרומת תלופיים לסילוק הפסולת:

 פיקדון, סילוק מוקדם או סבסוד המתזור. הן מתייהםות לתכלים



 פורז לאמך את המודל הסקנדינבי, המופעל באמצעות תאגיד

 מונופוליסטי (Resyrk בנורבניה Returpack-1 בשבדיה),

ח כי ו  שלא מכוחו של תוק. באמצו את המודל שכח מ״כ פ

 בישראל אין מונופולים ידידותיים כבסקנדינביה, וחבל. כתוצאה

 מכך הוכנס לחוק הפיקדון ״תיקון״ מס׳ 1 ביולי 2000, אשר

 בכון יותר לכגותו, קלקול. מרגע זה התלה מסכת אינסופית

 של קלקולי חוק הפיקדון שאין נורם אתד נקי מהם: השרים

 לאיכות הסביבה(מאז התחלפו שישה שרים), הסגל המקצועי

 הבכיר במשרד להגבת הסביבה, הממונה על הגבלים עסקיים,

 בית הדין להגבלים עסקיים, תברי ועדת הכלכלה של הכנסת

 ואתרון ״חביב״ - תאגיד המחזור אל״ה ובעליו. משותפת

 לכולם העמדת פנים ציבורית שהכול חפצים בהצלתתו של

 המוק, ובפועל מרביתם תוקעים מקלות בנלנליו.

ת יצרני ל ח  ״תיקון״ תוק הפיקדון המקורי נעשה בלתך ש

 המשקאות על ידי הכגסת תאגיד המחזור כגורם מתווך בין

 היצרנים למגזר השיווק הקמעוגאי - בשוגה ממודל הזיקה

 הישירה, כבדונמת מכלי הבירה הרב פעמיים. יתר על כן: קיומו

 הכלכלי של התאגיד הובטח בחוק על ידי תמורת המכלים שלא

 יותזרו. כלומר על ידי מכפלת כמות המכליט הבלתי מוחזרים

 בגובה הפיקדון למכל. כל בר דעת מבין כי מאותו רגע התנדב

 המתוקק עצמו ליצור לתאגיד תמריץ לאי-נקיפת אצבע כדי

 לעודד את התזרת המכלים הריקים, וחמור מכך: בפועל יש

 לתאגיד לגיטימציה לעשות הכול כדי שמכלי המשקה הריקים

 לא יתזרו בשיעור העולה על 62%, שלפי תמשיבים כלכליים,

 מבית היוצר של התאגיד - זוהי נקודת האיזון הכלכלית שלו.

 כל מיכל משקה נוסף שיוחזר, ותמורתו תיפדה, יגרום להפסד

 כלכלי לבעלי החאגיד. בקרוס החאניד יקיץ הקן על הפיקדון -

 משדרים האמראים במשרד לאיכות הסביבה, בכגסח, ואפילו

 בקרב גופים ירוקים. האם זו אזעקת אמת או אזעקת שווא

- הקורא ישפוט.

 מכיוון שהתאגיד הוא חברה פרטית בע״מ ואין הפרדה בין

 פעילויות בעליה לפעילותה היא, אין לציבור כל עגיין בהבטתת

 רווחיותה ואיזונה הכלכלי. הציבור רואה מגנד את הקלות

 בהחזרה מכלי הבירה הרב-פעמיים מזכוכית(94%-93%), ללא

 כל חוק, ללא כל תאגיד מתווך, ולבו נתמןי כל אימת שהוא

 מגסה להחזיר מכל ריק החייב בפיקדון ולפדות תמורתו. יתרה

 מזאת, בהיווכחו כי רק לפגי ימים מספר שוב הלכה ועדת

 הכלכלה של הכגסת, בתמיכת השר, לקראת התאגיד בהקלה

 מיותרת שהורידה רטרואקטיבית את יעד האיסוף ל-2006 מ-

 85% ל-65%, ובכך מנעה תשלום קנס של 50 מיליון עז לקרן

 הניקיון! הבם שהיעד הנקוב בחוק לא היה בשמים, וחלפו

 הרב באנרגיה כתוצאה משימוש בחומרים ממוחזרים לעומת

 חומרי גלם בתוליים: 95% באלומיניום, 85% בברזל, 50%

 בחומרים פלסטיים ואפילו 15% בזכוכית! בגוםף הם גותגים

 ערכים נם לניקיון הסביבה, בייחוד כאשר מדובר בשטחי ציבור,

 ובתרנום למטבע ישראלי: 8 אנ׳ למכל אלומיניום, 5 אנ׳ לםכל

 פלסטיק, אך 16 אנ׳ למכל זכוכית - הכול במחירי 2004.

 רשות הרבים: חוצות הערים, חופי ים, פארקים מגרשי ספורט

 נוקו מהמבלים מייבי הפיקדון, אך לא מהמבלים המשפתתיים

ק הפיקדון לא הוחל ו ת 2 ה ל ע מ . ליטר ו V  הנחלים שקיבולם 1

 עליהם בשל התנגדוח עזה של החברה המרכזית למשקאות

 קלים, על אף שהיא ממשיכה לטעון בעקביות שהיא בעד

 התוק. בדיקה קלה מעלה שמרבית התוצרת של מונופוליסט זה

 משווקת במכלים משפתתיים בקיבול 1V2 ליטר בבתינת ״אנחנו

 בעד החוק - בתנאי שלא יתול עלינו״. זו כמובן אינה צביעות

 תברתית ־ זו נישה עסקית בריאה.

 אלפי משפחות ובודדים, תלקם אנשים קשי יום, מתפרנסים

 בכבוד מאיסוף, מיון, הובלה וטיפול במכלים המוחזרים. נם

 Brenda ואתרים ציינו את השפעתו החיובית של מוק פיקדון

 על התעסוקה, ובעקבותיו - על הצמיתה כלכלית.

 חוק הפיקדון עבר למנינת לבם של יצרני המשקאות בראשות

 החברה המרכזית למשקאות קלים שיוצנו על ידי התאחדות

 התעשיינים, ואשר התנגדו לו בשל הרציונל המונח בבסיסו:

 • פיקדון, למעשה כל פיקדון ללא קשר לנובהו, יוצר

 בעיני הצרכן הפרדה מלאכותית בין ממיר המשקה, לבין מתיר

 השימוש באריזה - כפי שמתבטא בגובה הפיקדון. הניסיון

 העולמי הצביע שהנהגת פיקדון גרמה לירידה בביקוש למוצר

 שאחזתו גקשרה בפיקדון, ולירידה במחירו, ובעיקר - ברווחי

 היתר. מכך בדיוק תששו התעשייגים.

 • מזה שנים קיימת זיקה ישירה בין יצרני המשקאות

 למנזר המרכולים, ביתם ל־75 מיליון מכלי הבירה הרב-פעמיים

 שקיבולם 1/2 ליטר, שחל עליהם פיקדון רשות בנובה 1.20 שז.

 בעשותם כ-16 סבבים בשנה, הם יוצרים מחזור שווה ערך

 1.2-1 מיליארד מכלי םשקה, כששיעור ההתזרה שלהם 93%

 (בישראל - ללא שום נוף מתווך!).

 בכוונתם של יצרני המשקאות להכשיל את התוק שנחקק

 לאתר שבע שנות ייסורים, ולקראת יישומו טמנו התעשיינים

 פח. הם שכנעו את יו״ר ועדת הכלכלה של הכנסת ח״כ אברהם



 61.4% (בעוד שבפועל לא עלה על 33.9% בלבד) ומאז הוא

 מדשדש בירידה. כל נוף כלכלי שהיה מראה שנה אחר שנה

ת הניהולי אלא ד  תוצאות יורדות היה זוכה לא רק להמלפת ה

 להולכת כל הדירקטורים לביתם.

 סיכום פעילות התאניד בארבע השנים ושמונת החודשים עד

 סוף מאי 2006 (אין נתון עדכני מזה?) מצביע, מנתוני המשרד

 להגנת הסביבה, על איסוף של 1.29 מיליארד מכלים (במקום

 3 מיליארד שאליהם צריך היה להגיע זה מכבר), על הכנסות

 מהפיקדון בהיקף של 593,984,580 ₪, בעוד החזרי הפיקדון

 לא עלו על 322,531,250 עז; מדיווחי התאניד נותר בקופתו

 סכום ״צנוע״ של 271,453,330 ₪ (למעלה n-1.4 מיליארד

 שקלים) המבטאים עלות של 21 אג׳ לכל מכל שהומזר. סכום

 גכבד של 60 מיליון עוז, בגיכוי הוצאותיו, מתר בקופת התאגיד

 מדי שגה כתמורה לפעילות זעומה, בטלה בשישים. מאז

 1.1.2006 מעדיף התאגיד להפנות מדי תודש כ-1,500 טון

 בקבוקי זכוכית למטמנת ברקת ולשאת ב״דמי כניסה״ באתר,

 במקום לזכות בתמורה של 85 עח לטון, אף לעמוד בעלויות

 הובלה הכרוכות במשלוחם לממזור במפעלי פניציה בירותם.

 עד כאן תישוב תותי בעלי התאניד לפי דיווחיו הוא. לכך

 יש להוסיף את ההפרש שבין סך השוק לפי החישוב המתוקן,

 לבין סך השוק לפי דיוומיו שהם 460 מיליון מכלים לשנה(980

 מיליון מכל פתות 520 מיליון מכל לשנה) ולהניע למסקנה

ny ששווים של המכלים ש״נעלמו״ מניע מדי שנה ל־115 מיליון 

 נוספים המחממים בצנעה את כיסי היצרנים ובעלי התאניד.

 הצביעות אינה מסתיימת בבית פנימה, ולכן אין תימה

 שראשי התאניד צוהלימ ומוננים: ב-27 בספטמבר 2005 הם

 חגגו ברוב עם והדר במסעדת פאר תל אביבית, בנוכתות שרים

 וחברי כגסת את מכל המיליארד, במקום להתבייש, שלאתר

 ארבע שנים טרם הגיעו לממזור מכל ה-3 מיליארד! ככלל מלווה

 פעילות התאגיד ביחצ״מת משומנת היטב ובעבודת שתדלנים

 ופרקליטים מהשורה הראשונה(ולא בהתנדבות), שכולם נועדו

 להסוות בציניות את המטרה היחידה של בעליו ־ עשיית הון

 על נב הציבור.

ה בסולם הצביעות בהכריזו ת ד  לאחרונה עלה התאניד מ

 על מתכון עדיף לאיסוף מכלי המשקה, כולל מכלי 2/'1 ליטר:

 איסוף וולונטרי באמצעות פתור כלובים ברשות הרבים, כאשר

 המטרה המוסווית היא קעקוע החוק, אך תלילה מלהמיתו -

 אין שומטימ תרגבולת המטילה ביצי זהב. התאגיד מבר לחברת

 אביב בהדבקת תוויות הפחדה על הכלובים: ״בקרוב מסלקים

 אותי מכאן, !הבקבוקים יחזרו אל הפח״!!! כיום משלמת כל

 למעלה מחמש שנים מיום כניסת התוק לתוקף.

 במקום להזדרז בהקמת התאניד, ולהיערך כיאות במשף

 שנה ותצי לקראת הפעלת התוק, העדיפו בעליו להתמהמה

 והקימוהו שישה ימים לאחר כניסת החוק לתוקף ב-1.10.2001.

 מאז עושה התאגיד כל אשר לאל ידו, במצוות בעליו, כדי

 להקשות על בעלי המרכולים ועל הצרכן להתזיר את המכלים

 הריקים ולפדות את תמורתם. מרגע שמכל המשקה יצא

 ממפתן המפעל, והיצרן(אמד מבעלי התאגיד) גבה את סכום

 הפיקדון, הוא עושה הכול כדי לא להיפרד מהכסף.

 המפתח לשיעורי האיסוף במצא במכגה של המשוואה.

 במונה גמצא מספר המכלים שבאםפו בכל שגה, ובשן זה

 חופשי ממניפולציות ואינו שנוי במחלוקת. מעת שהוחזר

 המכל לאחד המרכולים שעוד מסכימים לקבלו, או לאחת

ת שבבעלות התאגיד, הוא נרשם במערכות מ ת ת  מ-13 ה

 חשבונאיות, משוגע וממוחזר. יש לו נפת ומשקל, ואפילו

ת פיזית, שלא ניתן  לכמות של 10,000 מכלים יש מכתו

 להעלימה, או להמציאה יש מאין.

את הנתון של המכנה, ה־100% שיוצרו - מתקבל  לעומת ז

 מאותם יצרנים שהם, רחמגא ליצלן, נם בעלי התאניד

 ומעוניינים להראות אמתי החזרה נבוהים, כדי להימנע

 מתשלום קנסות דרקוניים של כפל פיקדון. אין מנוס מהמסקנה

 העצובה כי נתוני המכנה, הנעים סביב 530 מיליון מכלים

 חייבי פיקדון לשנה, אינם אמתיים. ליתר דיוק 525,141,000

 בשנת 2002; 530,323,000 בשנת 2003; 547,354,000

 בשנת 2004 וכוי, הם לא ה־100%! חיפוש אחר הנתון האמתי

 של ה-100%, שלא מבית מדרשו של התאניד, מביאנו למשרד

 להגנת הסביבה.

 ב־18 באפריל 2002 פרסם הםמנכ״ל הבכיר לתשתיות

 מכרז פומבי מם׳ 1/02 לקבלת שירותי ניהול פרויקט ליישום

 חוק הפיקדון. בסעיף 1 - רקע, מופיעה טבלה המפרטת

ת המכלים חייבי הפיקדון לפי סוג החומר והגודל. המכרז  א

 מתיימם ל-910 מיליון מכלים תייבי פיקדון בשנת 2000. כיצד

 ןרד המשק כעבור שנתיים לנתון המנוחך של 525 מיליון?

 לתאניד הפתרונים!

 תאגיד המחזור אינו פועל על פי עקרונות תפעול כלכליימ:

 בנתוניו אין שיפור ביעילות או מודל לחידה; אין צמיחה עסקית,

 אין הפקת לקחים המתבטאת בתפקוד כלכלי וגידול במחזורים.

 נבר בשנת 2003 הניע התאניד, לפי נתוניו, לשיעור איסוף של



 הvm90 -80% ולא מותירים את הכסף הגדול בכיסי התאגיד

 ובעליו. זו איגה צביעות והתתסדות - זו מדיניות עסקית.

 אין להקל בנפלאות התקשורת ויתםי הציבור של התאגיד

 וראשיו עד כי אפילו הממונה על הבבלים העסקיים ואנשיו

 נינפו מפניהמ בבית הדין להנבלים אשר דתה את המלצת

 הממונה לא לאשר את המשך הפעלת התאגיד. זו כנראה

 הסיבה להתמהמהות הממשל, בקידום הצעת התוק הממשלתית

 המתוקנת, המבטלת את התאניד, וטרם התל הליך החקיקה

 בכנסת.

 לדאבון כול סירב השר לאיכות הסביבה, בעצת מומתי משרדו

- שאינם מסתירים דעתם שהתאגיד הרסני לתוק - להיענות

 לבקשות חוזרות ליטול מתאגיד המתזור את ההכרה במעמדו.

 לרגע זה ממתיגות עשרות חברות איסוף וממות פרטיות

- להתגייס למשימה, ולהתליף את התאגיד. מוק הפיקדון

 יהפוך לספיגת הדגל ולהצלחת התקיקה הסביבתית והצרכגית

 בישראל. היש כאן צביעות? תם והלילה, כל הנוגעים בפרשה

 רוצים אך ורק בטובת הסביבה ובהצלתת התוק!!!
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 רשות תשלום חודשי לתברת אביב בנין כל כלוב רשת.

 כבר בראשית דרכו קבע התאגיד רף איסוף גבוה במיותד

 לכל קריאה לפינוי המכלים הריקים (1,400 מכלים לפתות). רק

 בלתן הרשתות הקמעונאיות, כאשר עוד היו שותפות בבעלות

 על התאניד, ובעיקר כתוצאה מתוצאות איסוף עלובות שהכריחו

 אותו לשלם במרוצת השנתיים הראשונות קנסות כבדים בסך

 69 מיליון עוז על אי-עמידה ביעדי האיסוף הנקובים בחוק -

 הורד הרף בהדרגה ל-1,100 מכלים, אחר כך ל-900 מכלים,

 וכיום הרף 650 מכל.

 כיצד נכון להתזיר את המכלים? בסקנדינביה, במתקדמות

 שבמדינות אירופה ובמדינות ארה״ב עושים זאת באמצעות

(reverse vending machine) מכונות החזרה אוטומטיות 

 הקולטות את המכלים ומנפיקות פתק זיכוי. עלות ההשקעה

 במכונה 15,000$, לא כולל עלויות תתזוקה שוטפת. קליטת

 המכלים באופן ידני על ידי כות אדם בלתי מקצועי וזול,

 היא חלופה מושלמת הנתונה לשיקול בעל המרכול והנהלת

 הרשת.

ח להספקת 500 כ  בשגת 2002 הוציא תאגיד הממזור מ

 מכונות התזרה אוטומטיות. הזוכה, חברת אפקון, סיפקה

 לתאניד 100 מכונות למקצת המרכולים הנחלים, מהן נותרו

 כיום 80 מכונות פועלות. התאניד הפעיל לחצים אדירים על

 הממשלה, על המשרד להננת הסביבה ועל ועדת הכלכלה של

 הכנסת לזכות בהתזר כל כספי הקנסות ששילם לשם רכישת

 300 מכונות החזרה נוספות, ולא - אינו ערב ליישום התוק.

 במקום לפתת תתנות החזרה רבות וננישות, כמרכזי

 אוכלוסייה גדולים, מעדיף התאניד להתמקד בשוליים, לתקוף

 את התוק הכושל בהצעה להחליפו באיסוף וולונטרי בתוצות

 היישובים. במסע התחסדות מתוקשר שכתו ראשי התאגיד

 שלתברת אביב תעשיות מחזור כבר שש שגות גיםיון באיסוף

 וולוגטרי מכתובות 143 יישובים באמצעות 6,500 כלובי רשת

 הפרושים בקרגות רחוב, בהצלתה של 13% בלבד מכלל מכלי

 המשקה המשפתתיים. יוצא אפוא שבממוצע נאסף אחד מכל

 שבעה מכלים, כאשר ששת הנותרים מוצאים דרכם לרשות

 הרבים ולאשפה העירונית.

 לו באמת רצו ראשי התאגיד בהצלחת חוק הפיקדון ובאיסוף

 ממשקי הבית, היו מתגמלים כל בית ממכר בסך 3 אב׳ למכל,

 כפי שמקבל כיום כל רב-אםפן האוסף 60,000 מכלים בחודש,

 מהמכל הראשון. אלא שאז היו שיעורי האיסוף גוםקים לשולי


