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חוק הפיקדו* על מכלי משקה ,התשנ"ט21999
הגדרות
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
.1

בחוק זה .

"בית עסק"  .מקו 2שבו נמכרי 2מכלי משקה;
"הממונה"  .עובד המדינה שמינה השר בהתא 2להוראות סעי;9 5
"יבוא . "$מי שמייבא מכלי משקה מלאי 2למעט יבוא לשימוש עצמי;
"יצר . "$מי שעוסק בייצור מכלי משקה מלאי 2במשקה ,או במילוי במשקה של מכלי משקה
ריקי ,2בי $בעצמו ובי $על ידי אחרי;2
"מכל משקה"  .כלי קיבול שמשווקי 2בו משקה ,למעט חלב ומוצריו ,בי $שהוא מלא ובי $שהוא
ריק ,העשוי מכל חומר ,למעט .
)(1

שקיות;

)(2

מכלי משקה העשויי 2בעיקר 2מנייר או מקרטו;$

)(3

מכלי משקה שקיבולת 2מתחת ל .0.1ליטר או שקיבולת 1.5 2ליטרי 2או יותר;

"מיחזור"  .כהגדרתו בחוק איסו 5ופינוי פסולת למיחזור ,התשנ"ג .1993או טיפול במכלי משקה
בדר< שקבע השר;
"צרכ . "$אד 2הקונה או האוס 5מכלי משקה שלא למטרת עסק;
"קר . "$הקר $לשמירת הנקיו $שהוקמה לפי סעי 10 5לחוק שמירת הנקיו ,$התשמ"ד;.1984
"תאגיד מיחזור"  .תאגיד שהוכר על ידי השר בהתא 2להוראות סעי8 5א;
"השר"  .השר לאיכות הסביבה.

הטלת פיקדו*
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
)א( על כל מכל משקה מסומ $המכיל משקה והמשווק בישראל )להל . $מכל משקה מלא(
.2
ישול 2פיקדו ,$לפי הוראות חוק זה.
)ב(
אחר.

סכו 2הפיקדו $יהיה  25אגורות לכל מכל משקה מלא ,אלא א 2כ $קבע השר סכו2

יצר $או יבוא $רשאי להחליט ,כי לגבי מכל משקה מלא שהוא מייצר או משווק,
)ג(
סכו 2הפיקדו $יהיה גבוה מהסכו 2הנקוב בסעי 5קט) $ב( או מהסכו 2שקבע השר לפי הוראות
חוק זה .השתמש יצר $או יבוא $בשירותיו של תאגיד מיחזור ,רשאי להחליט כאמור תאגיד
המיחזור.

חובת סימו*
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
)א( לא ייצר יצר $ולא ישווק יבוא $מכלי משקה החייבי 2בפיקדו ,$אלא א 2כ $מוטבעי2
.3
בה 2או מודפסי 2עליה 2או על תווית שעליה ,2בצורה הנראית לעי ,$המילי" 2חייב בפיקדו"$
וכ ,$סמו< לה ,2סכו 2הפיקדו ,$והכל באופ $שאינו נית $להסרה או למחיקה בשימוש סביר )להל. $
מכל משקה מסומ.($
)ב( יבוא $המייבא מכלי משקה ,יסמנ 2בהתא 2להוראות סעי 5קט) $א( לפני ייבוא ,2או
במחס $רשוי כהגדרתו בפקודת המכס ,ואול 2יבוא $המשתמש בשירותי תאגיד מיחזור ,ומסר
לפקיד המכס אישור על כ< מאת תאגיד המיחזור ,יהיה רשאי לסמ $את מכלי המשקה שייבא א5
שלא בהתא 2להוראות סעי 5קט $זה.
שר התעשיה והמסחר ,בהתייעצות ע 2שר האוצר והשר ,רשאי לקבוע הוראות
)ג(
אחרות לעני $מקו 2הסימו $של מכלי משקה מיובאי ,2א 5שלא בהתא 2להוראות סעי 5קט) $ב(.

פטור מחובת סימו*
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
3א) .א( יצר $או יבוא $יהיה פטור מחובת סימו $מכלי משקה ,א 2שיל 2לקר $סכו 2שהוא פי
שישה מסכו 2הפיקדו $שהיה עליו לגבות בעד כל מכלי המשקה שייצר או שייבא אילו סומנו לפי
הוראות סעי ,3 5ומסר אישור על כ< לממונה מאת הקר.$
)ב( יבוא $הפטור מחובת סימו $מכלי משקה לפי הוראות סעי 5קט) $א( ,ימסור אישור על
כ< מאת הקר $ג 2לפקיד המכס.

גביית פיקדו*
.4

)א(

יצר ,$יבוא $ובית עסק יגבו פיקדו $בשל כל מכל משקה מלא שה 2מוכרי.2

)ב(

בית עסק המוכר לצרכ $משקה לצריכה בתחומי בית העסק ,אינו חייב לגבות פיקדו.$

תשלו 7פיקדו*
כל הרוכש מכל משקה מלא ישל 2פיקדו $ליצר ,$ליבוא $או לבית העסק ,שממנו רכש את
.5
מכל המשקה; תשלו 2הפיקדו $ייעשה בעת התשלו 2בעד מכל המשקה.

החזר פיקדו* לצרכ*
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
)א( צרכ $שיש בידיו מכל משקה ריק מסומ ,$רשאי להחזירו לבית עסק שבו מוכרי2
.6
מכלי משקה מלאי 2מסוג כלשהו ,של היצר $או היבוא ,$לפי העני ,$של מכל המשקה שהוחזר.
)ב( בית עסק כאמור בסעי 5קט) $א( חייב לקבל מכל משקה ריק מסומ $שמוסר לו צרכ,$
ולשל 2לו את דמי הפיקדו $בעדו.
)ג(

על א 5הוראות סעיפי 2קטני) 2א( ו).ב( .
) (1בית עסק ששטח רצפתו פחות מ .28מ"ר ,אינו חייב לקבל מכל משקה ריק
מסומ $ולשל 2את דמי הפיקדו $בעדו ,אלא א 2כ $בית העסק מצוי בתחו 2חו 5הי,2
שמורת טבע ,ג $לאומי ,ג $ציבורי או מגרש ספורט; לעני $זה" ,חו 5הי . "2כהגדרתו
בחוק איסור נהיגה ברכב בחו 5הי ,2התשנ"ז;.1997
) (2בית עסק כאמור בסעי)4 5ב( אינו חייב לקבל מצרכ $מכל משקה ריק מסומ$
ולשל 2לו את דמי הפיקדו $בעדו ,א 2מכל המשקה לא נרכש באותו בית העסק ,או
א 2בית העסק לא גבה בעדו פיקדו $בהתא 2להוראות אותו סעי.5

החזר פיקדו* לבית עסק
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
)א( בית עסק שיש בידיו מכלי משקה ריקי 2מסומני 2רשאי להחזיר 2לבית עסק ,ליצר$
.7
או ליבוא ,$שמה 2רכש מכלי משקה מלאי 2מסוג כלשהו של היצר $או היבוא ,$לפי העני ,$של
מכלי המשקה שהוחזרו.
)ב( בית עסק ,יצר $ויבוא $חייבי 2לקבל מכלי משקה ריקי 2מסומני 2שמוסר לה 2בית
עסק לפי הוראות סעי 5קט) $א( ,ולשל 2לו את דמי הפיקדו $בעד.2

העברת סכומי פיקדו* לקר*
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
)א( יצר $ויבוא $יעבירו לקר $את ההפרשי 2שבי $סכומי הפיקדונות שגבו בהתא2
.8
להוראות סעי)4 5א( ,לבי $סכומי הפיקדונות שהחזירו בהתא 2להוראות סעי) 7 5להל. $
ההפרשי ,(2במועדי 2ובדרכי 2שקבע השר בהסכמת שר האוצר.
)ב( החליט יצר $או יבוא $על סכו 2פיקדו $בהתא 2להוראות סעי)2 5ג( ,יחושבו
ההפרשי 2לפי סעי 5קט) $א( ,כאילו הפיקדו $שגבה או שהחזיר בשל כל מכל משקה ,היה הסכו2
הנקוב בסעי)2 5ב( או הסכו 2שקבע השר.
לא קבע השר מועדי 2ודרכי 2להעברת ההפרשי 2לקר $לפי סעי 5קט) $א( ,יועברו
)ג(
ההפרשי 2לקר $במועד מסירת הדוח בהתא 2להוראות סעי)10 5א(.

)ד( הוראות סעי 5זה לא יחולו על יצר $או יבוא $המקבל שירותי 2מתאגיד מיחזור ,לגבי
התקופה שבה הוא קיבל שירותי 2כאמור.

תאגיד מיחזור
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
8א.

)א(

השר רשאי להכיר בתאגיד כתאגיד מיחזור א 2התקיימו בו כל אלה:
) (1מטרתו היחידה של התאגיד היא הקמה והפעלה של מנגנו $לש 2ביצוע
הוראות לפי חוק זה לעני $החזר פיקדונות ,איסו 5מכלי משקה ומיחזור 2וביצוע
פעולות אחרות שמטרת $קידו 2האיסו 5והמיחזור ,והכל בי $בעצמו ובי $באמצעות
אחרי;2
) (2החברי 2בתאגיד ה 2יצרני ,2יבואני 2או בתי עסק וכ $ארגוני 2המייצגי2
אות ;2לעני $זה" ,חבר בתאגיד"  .בעל מניה ,שות ,5חבר עמותה ,חבר אגודה
שיתופית או כל חבר אחר בהתא 2לאופ $ההתאגדות של התאגיד;
)(3

מסמכי היסוד של התאגיד קובעי. 2

)א( כי מטרתו היחידה של התאגיד היא כאמור בפסקה ) (1וכי כל נכסיו
משמשי 2רק למטרה האמורה;
)ב( איסור על חלוקת רווחי 2לחברי התאגיד; לעני $זה לא יראו פירעו $של
הלוואה שנת $חבר בתאגיד לתאגיד כחלוקת רווחי ,2ובלבד שהתשואה על ההלוואה
אינה חורגת מתשואה סבירה ומקובלת במשק.
)ב( תאגיד מיחזור יאפשר לכל יצר ,$יבוא $או בית עסק ,בי $שהוא חבר בתאגיד ובי$
שאינו חבר בו ,להשתמש בשירותי 2שהוא נות ,$בתנאי 2שוויוניי ;2לעני $זה לא יראו פגיעה
בתנאי 2שוויוניי 2קביעת תנאי 2שיאפשרו לתאגיד המיחזור החזר הוצאותיו הראשונות וכיסוי
ההוצאות התפעוליות שלו.
השר רשאי לבטל הכרה בתאגיד מיחזור ,לאחר שנת $לתאגיד הזדמנות להשמיע את
)ג(
טענותיו בפניו ,בי $השאר בשל אי קיו 2התנאי 2שבסעיפי 2קטני) 2א( או )ב( או בשל אי עמידה
משמעותית ביעדי איסו.5

יעדי איסו;
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
8ב) .א( תאגיד מיחזור יפעל לאיסו 5של מכלי משקה ריקי 2מסומני 2בשיעורי 2כמפורט
להל ,$מס< כל מכלי המשקה המלאי 2שיוצרו או ששווקו במהל< השנה על ידי היצרני 2או
היבואני 2המשתמשי 2בשירותיו .
)(1

 50%לפחות  .עד יו 2ט"ז בטבת התשס"ב ) 31בדצמבר ;(2001

)(2

 60%לפחות  .עד יו 2כ"ו בטבת התשס"ג ) 31בדצמבר ;(2002

)(3

 70%לפחות  .עד יו 2ו' בטבת התשס"ד ) 31בדצמבר ;(2003

)(4

 80%לפחות  .עד יו 2י"ט בטבת התשס"ה ) 31בדצמבר ;(2004

)(5

 85%לפחות  .בכל שנה החל בשנת .2005

)ב( תאגיד מיחזור שלא עמד ביעדי האיסו 5האמורי 2בסעי 5קט) $א( ,ישל 2לקר ,$בשל
כל מכל משקה שלא נאס 5בהתא 2לאות 2יעדי ,2כפל הפיקדו $שיש לגבות או להחזיר בשל כל
מכל משקה כאמור )להל . $התשלומי.(2
החליט תאגיד מיחזור על סכו 2פיקדו $בהתא 2להוראות סעי)2 5ג( ,יחושבו
)ג(
התשלומי 2לעני $סעי 5קט) $ב( ,כאילו הפיקרו $שהיה על המשתמשי 2בשירותי תאגיד המיחזור
לגבות או להחזיר בשל כל מכל משקה ,היה הסכו 2הנקוב בסעי)2 5ב( או הסכו 2שקבע השר.
)ד( התשלומי 2האמורי 2בסעי 5קט) $ב( יועברו במועדי 2ובדרכי 2שנקבעו לפי סעי8 5
)א( או האמורי 2בסעי)8 5ג( ,לפי העני $ובשינויי 2המחויבי.2

מינוי ממונה
השר ימנה מבי $עובדי המדינה שבמשרדו ,ממונה לצור< קביעת הסכומי 2המגיעי 2לקר$
.9
לפי הוראות חוק זה ,לרבות הטלת העיצומי 2הכספיי ,2וגביית.2

חובת דיווח וקביעת הממונה
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
) 2.10א( יצר $או יבוא ,$שאינו מקבל שירותי 2מתאגיד מיחזור ,ידווח לממונה ,אחת לשישה
חודשי ,2על מספר מכלי המשקה המלאי 2שמכר ושבעד 2היה עליו לגבות פיקדו $וכ $על מספר
מכלי המשקה הריקי 2שבעד 2החזיר פיקדונות.
)א (1תאגיד מיחזור ידווח לממונה ,אחת לשישה חודשי ,2פרטי 2על זהות היצרני2
והיבואני 2המקבלי 2ממנו שירותי ,2על מספר מכלי המשקה המלאי 2שמכר כל אחד מה2
ושבעד 2היה עליו לגבות פיקדו ,$ועל מספר מכלי המשקה הריקי 2שבעד 2החזיר פיקדונות.
)א (1) (2יצר $או יבוא $שהתחיל לקבל שירותי 2מתאגיד מיחזור או שהפסיק לקבל,2
ידווח על כ< לממונה.
) (2תאגיד מיחזור ידווח לממונה על זהות יצר $או יבוא $שהתחיל לקבל ממנו
שירותי 2או שהפסיק לקבל.2
) (3דיווחי 2כאמור בסעי 5קט $זה יימסרו לממונה בתו<  7ימי 2מיו 2קבלת
השירותי 2או הפסקת.2

)ב( לא מסר יצר $או יבוא ,$שאינו מקבל שירותי 2מתאגיד מיחזור ,או תאגיד מיחזור,
דוח כאמור בסעיפי 2קטני) 2א( או )א ,(1או שמסר דוח ,א< לממונה יש טעמי 2סבירי 2להניח
שהדוח אינו נכו ,$רשאי הממונה ,לאחר שנת $ליצר ,$ליבוא $או לתאגיד המיחזור הזדמנות
להשמיע את טענותיו ,לקבוע בהחלטה מנומקת את הסכומי 2שעל היצר ,$היבוא $או תאגיד
המיחזור להעביר לקר.$
עובדי הקר $והממונה ,לא יגלו ידיעה או נתו $שנמסרו לה 2לפי חוק זה ,אלא א 2כ$
)ג(
הדבר דרוש לצור< ביצוע חוק זה או לפי דרישת בית משפט.
)ד (

על קביעת הממונה לפי חוק זה יחולו הוראות סעי ,16 5בשינויי 2המחויבי.2

עיצו 7כספי
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
) .11א( היה לממונה יסוד סביר להניח כי אד 2עשה אחד מאלה ,רשאי הוא להטיל עליו
עיצו 2כספי בסכו 2שהוא פי שישה מסכו 2הפיקדו $שהיה עליו לגבות או להחזיר ,או מסכו2
ההפרשי 2או התשלומי 2שהיה עליו להעביר לקר:$
)(1

לא גבה פיקדו $בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעי;4 5

) (2לא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדו $בשל מכל כאמור לפי הוראות
סעיפי 6 2ו;.7
)(3

לא העביר הפרשי 2לקר $לפי הוראות סעי;8 5

)(4

לא העביר תשלומי 2לקר $לפי הוראות סעי8 5ב.

)ב( היה לממונה יסוד סביר להניח כי אד 2עשה אחד מאלה ,רשאי הוא להטיל עליו
עיצו 2כספי בסכו 2הקנס הקבוע בסעי)61 5א() (2לחוק העונשי ,$התשל"ז) .1977להל . $חוק
העונשי:($
)(1

לא סימ $מכלי משקה החייבי 2בפיקדו $לפי הוראות סעיפי 3 2או 3א;

) (2לא דיווח לממונה לפי הוראות סעי 10 5או לא העביר לקר $סכומי 2כפי שקבע
הממונה לפי הוראות הסעי 5האמור.
)ג(

הממונה רשאי להטיל על תאגיד כפל העיצו 2הכספי שנקבע לפי סעי 5זה.

דרישת העיצו 7הכספי ותשלומו
 .12עיצו 2כספי ישול 2לפי דרישת הממונה בכתב בתו<  30ימי 2מיו 2קבלתה; הדרישה תוצא
לאחר שהממונה יודיע למי שאליו נועדה הדרישה על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות נאותה
לטעו $את טענותיו.

עדכו* שיעור העיצו 7הכספי
 .13העיצו 2הכספי לפי סעי)11 5ב( יהיה לפי סכומו המעודכ $ביו 2הדרישה לתשלומו; הוגש
ערעור ובית המשפט הד $בערעור הורה על עיכוב תשלומו  .לפי סכומו המעודכ $ביו 2מת$
ההחלטה בערעור.

הפרשי הצמדה וריבית
 .14לא שול 2העיצו 2הכספי במועד ,ייתוספו עליו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת
ריבית והצמדה ,התשכ"א) .1961להל . $הפרשי הצמדה וריבית( עד לתשלומו.

תחילת פקודת המסי) 7גביה(
.15

על גביית סכומי 2ועיצו 2כספי לקר $תחול פקודת המסי) 2גביה(.

ערעור על עיצו 7כספי
.16

)א(

על דרישה לתשלו 2עיצו 2כספי נית $לערער בפני בית משפט שלו.2

)ב (

הערעור יוגש בתו<  30ימי 2מהיו 2שהודע על הטלת העיצו 2הכספי.

אי $בערעור כדי לעכב תשלו 2העיצו 2הכספי אלא א 2כ $הורה הממונה או בית
)ג(
המשפט אחרת.
)ד( התקבל הערעור ,יוחזר העיצו 2הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיו 2תשלומו
ועד יו 2החזרתו.
)ה(
בשופט אחד.

על החלטת בית המשפט בערעור נית $לערער ברשות ,ובית המשפט ידו $בערעור

שמירת אחריות פלילית
) .17א( אי $בהוראות סעי 11 5כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש כתב אישו 2כאמור
בסעי ,18 5א 2הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמי 2שיירשמו.
)ב( הוגש נגד אד 2כתב אישו 2על עבירה לפי סעי ,18 5לא יחויב בשלה בתשלו 2עיצו2
כספי ,וא 2שיל ,2יוחזר לו סכו 2העיצו 2בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ,מיו 2תשלומו ועד יו2
החזרתו.

עונשי*
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
) .18א( העושה אחד מאלה ,דינו  .קנס כאמור בסעי)61 5א() (3לחוק העונשי ,$וא 2העבירה
נעברה על ידי תאגיד  .כפל הקנס האמור:
)(1

לא סימ $מכלי משקה החייבי 2בפיקדו $לפי הוראות סעיפי 3 2או 3א;

)(2

לא גבה פיקדו $בשל מכל משקה מלא לפי הוראות סעי;4 5

) (3לא קיבל מכל משקה ריק או לא החזיר פיקדו $בשל מכל כאמור לפי הוראות
סעיפי 6 2ו;.7
)(4

לא העביר הפרשי 2לקר $לפי הוראות סעי;8 5

)(5

לא העביר תשלומי 2לקר $לפי הוראות אותו סעי8 5ב;

)(6

פעל בניגוד להוראות שנקבעו לפי סעי.22 5

)ב( המוסר דיווח כוזב בניגוד להוראות סעי ,10 5דינו  .מאסר שלוש שני 2או קנס
כאמור בסעי)61 5א() (4לחוק העונשי ,$וא 2נעברה העבירה על ידי תאגיד  .כפל הקנס האמור.
לא דיווח אד 2לממונה לפי הוראות סעי 10 5או לא העביר לקר $סכומי 2כפי שקבע
)ג(
הממונה לפי הוראות אותו סעי ,5דינו  .מאסר שנה או קנס כאמור בסעי)61 5א() (4לחוק העונשי,$
וא 2נעברה העבירה על ידי תאגיד  .כפל הקנס האמור.

אחריות נושא משרה בתאגיד
) .19א( נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שנית $למניעת עבירות לפי סעי 18 5על
ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו ,דינו  .קנס כאמור בסעי)61 5א() (2לחוק
העונשי ;$לעני $סעי 5זה" ,נושא משרה"  .מנהל פעיל בתאגיד ,שות ,5למעט שות 5מוגבל ,או פקיד
האחראי מטע 2התאגיד על התחו 2שבו בוצעה העבירה.
)ב( נעברה עבירה לפי סעי 18 5על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו ,חזקה היא כי נושא
משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעי 5קט) $א( ,אלא א 2כ $הוכיח כי עשה כל שנית $כדי למלא
את חובתו.

שימוש בקנס ובעיצו 7כספי
.20

קנס או עיצו 2כספי שהוטל לפי חוק זה יועבר לקר.$

שימוש בכספי 7המתקבלי 7בקר*
 .21הכספי 2שיועברו לקר $לפי הוראות חוק זה יתנהלו בחשבו $נפרד ,וישמשו לעידוד המיחזור
של מכלי משקה וכ $לכל מטרה אחרת שתקד 2את ביצועו של חוק זה או את אכיפת הוראותיו,
הכל כפי שיקבע השר ,בהמלצת הקר ,$ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

התקנת מכונה לאיסו; מכלי משקה  2הוראות מיוחדות
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
21א .התקנת מכונה לאיסו 5מכלי משקה ריקי 2בקיר חיצוני של בית עסק הנעשית לפי סעי266 5
ב לחוק התכנו $והבניה ,התשכ"ה ,.1965פטורה מהיתר לפי פרק ה' לחוק האמור.

טפסי7
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
21ב .אישורי 2בהתא 2להוראות סעיפי)3 2ג( ו.3א יהיו על גבי טפסי 2שיערו< הממונה ,ובלבד
שטופס שיש למסרו לפקיד המכס ייער< בהתייעצות ע 2מנהל המכס כהגדרתו בפקודת המכס.

טיפול במכלי משקה ריקי 2 7קביעת הוראות
) .22א( השר רשאי ,בתקנות ,להטיל על יצר ,$יבוא $או בית עסק ,חובה לאסו ,5לסלק או
למחזר מכלי משקה ריקי 2שהגיעו לידיה 2לפי הוראות חוק זה ,ובלבד שתקנות שענינ $שימוש
חוזר במכלי משקה יותקנו בהסכמת שר הבריאות.
)ב( השר בהסכמת שר הפני ,2רשאי ,בתקנות ,להטיל חובות על רשות מקומית לעני$
איסו 5וסילוק מכלי משקה ריקי.2

ביצוע ותקנות
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
) .23א(
ובכלל זה .

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקי $תקנות בכל עני $הנוגע לביצועו,
) (1קביעת סכומי פיקדו $שוני 2למכלי 2שוני ,2ויכול שסכומי הפיקדו $ייקבעו
בשי 2לב לאפשרות למחזר את מכלי המשקה;
)(2

עדכו $סכומי הפיקדו;$

)(3

שינוי נוסח הסימו $האמור בסעי ,3 5וכ $הגודל ואופ $הסימו;$

) (4נסיבות נוספות על אלה המנויות בסעי)6 5ג( ,שבה $בית עסק אינו חייב לגבות
פיקדו;$
)4א( שינוי השיעורי 2של יעדי האיסו 5הקבועי 2בסעי8 5ב)א(;
) (5דרכי 2למסירת דיווח בהתא 2להוראות סעי)10 5א( ,וכ $שינוי תקופת הדיווח
שנקבעה באותו סעי.5
)א (1השר ,בהתייעצות ע 2שר האוצר ,רשאי לקבוע את שיעור התשואה הסבירה
והמקובלת במשק לעני $הוראות סעי8 5א)א().(3
)ב(

תקנות לפי חוק זה טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

חובת התקנת תקנות
 .24תקנות ראשונות לפי סעיפי 22 2ו).23א() (5יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת עד יו2
ה' בטבת התשס"א ) 31בדצמבר .(2000

תחילה
]תיקו $התש"ס )מס' [(2
.25

)א(

תחילתו של חוק זה ביו 2י"ד בתשרי התשס"ב ) 1באוקטובר (2001

3

)ב( השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי לדחות את מועד תחילתו של חוק זה
עד ליו 2י"ד בתשרי התשס"ב ) 1באוקטובר .(2001

פרסו7
.26

חוק זה יפורס 2ברשומות בתו<  45ימי 2מיו 2קבלתו.
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