תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ
נובמבר 2021
נוהל אריזת מכלי משקה ריקים בפיקדון וניפוק שקים וציוד נלווה לאריזות
תאריך תחולת הנוהל01.01.2022 -
 .1מבוא
 1.1תאגיד המחזור אל"ה (איסוף מכלי משקה בע"מ) ,הינו חברה פרטית בע"מ אשר
מספקת ליצרנים ויבואנים של משקאות שירותי איסוף מכלי משקה בהתאם להוראות
חוק הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט( 1999-להלן בהתאמה" :התאגיד"" ,חוק
הפיקדון").
 1.2מטרת נוהל זה הינה הסדרה של הליך אריזת מכלי משקה ריקים בפיקדון ,לצורך
איסופם על ידי התאגיד וכן אופן הניפוק וההתחשבנות של שקי האריזות לאיסוף מול
ספקי המכלים ,כפי שיוגדרו להלן.
 1.3מובהר ומודגש בזאת ,כי התאגיד רשאי לבטל ,לעדכן או לשנות נוהל זה או חלקו )להלן
ביחד" :שינוי") בכל עת ,על פי שיקול דעתו הבלעדי .נוהל זה מחליף כל נוהל אחר אשר
היה קיים טרם פרסומו בנושא של הנוהל והחל על הצדדים .הודעה בדבר השינוי ומועד
כניסתו לתוקף תפורסם באתר האינטרנט של התאגיד.
 .2הגדרות
" .2.1מכלי משקה" -כלי קיבול ריק ששווק בו משקה ,למעט חלב ומוצריו ,העשוי מכל
חומר ,קיבולתו עד  5ליטר ומסומן עליו באופן ברור "חייב בפיקדון" וסכום הפיקדון
והוא חייב בפיקדון לפי חוק הפיקדון על מכלי משקה ,תשנ"ט.1999 -
" .2.2כמות תקנית של מכלים באריזה" -מספר המוטבע על גבי שקי האריזות ומייצג את
כמות המכלים התקנית שנדרש לארוז באותו סוג שק.
" .2.3ספק מכלי משקה" -כל גורם הנרשם בתאגיד כספק מכלי משקה בפיקדון ,החתום
על קבלת נהלי התאגיד הרלבנטיים ,והמוסר לתאגיד מכלי משקה בפיקדון כהגדרתם
בחוק הפיקדון ,כנגד קבלת דמי הפיקדון.
" .2.4בקשה לתגבור שקים"  -בקשה לקבלת שקי איסוף מעבר לכמות שקי האיסוף
שנופקו לספק המכלים כנגד שקים מלאים של מכלים שמסר לתאגיד המחזור.
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 .3להלן הנחיות התאגיד על אופן אריזת השקים:
 .3.1יש למלא את השקים בכמות אחידה בלבד כמפורט להלן :
 .3.1.1בקבוקי זכוכית קטנים  75 -בקבוקים בשק כחול
יש לרשום על גבי השק בטוש שחור את מספר ספק המכלים במקום
המסומן ,מספר בן  7ספרות ,בגודל המשבצת המיועדת ,כך שיהיה קריא
וברור.
מצ"ב דוגמא:

 .3.1.2בקבוקי זכוכית גדולים  40 -בקבוקים בשק ירוק
יש לרשום על גבי השק בטוש שחור את מספר ספק המכלים במקום המסומן,
מספר בן  7ספרות ,בגודל המשבצת המיועדת ,כך שיהיה קריא וברור.
מצ"ב דוגמא:
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 .3.1.3בקבוקי פלסטיק קטנים-
בקבוקים בנפח של פחות מ 1.5 -ל'  180 -בקבוקים (לא דחוסים) בשק צהוב
יש לרשום על גבי השק בטוש שחור את מספר ספק המכלים במקום המסומן,
מספר בן  7ספרות ,בגודל המשבצת המיועדת ,כך שיהיה קריא וברור.
מצ"ב דוגמא:

 .3.1.4בקבוקי פלסטיק גדולים (לא דחוסים) בנפח של  1.5ליטר ויותר (פחות מ5-
ליטר)  100 -בקבוקים בשק שקוף.
יש לרשום על גבי השק בטוש שחור את מספר ספק המכלים במקום המסומן
מספר בן  7ספרות ,בגודל המשבצת המיועדת ,כך שיהיה קריא וברור.
מצ"ב דוגמא:
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 .3.1.5פחיות  330 -פחיות משקה בשק ורוד
יש לרשום על גבי השק בטוש שחור את מספר ספק המכלים במקום המסומן,
מספר בן  7ספרות ,בגודל המשבצת המיועדת ,כך שיהיה קריא וברור.
מצ"ב דוגמא:

 .3.1.6אריזת "ביג בג"  -שקי ענק:
 3.1.6.1בכל ביגבג ימוינו בנפרד המכלים הריקים לפי סוגי החומרים כלהלן:
 בקבוקי זכוכית גדולים. בקבוקי זכוכית קטנים. פחיות. בקבוקי פלסטיק (פחות מ 1.5-ליטר). בקבוקי פלסטיק גדולים של  1.5ליטר ומעלה (פחות מ 5-ליטר). 3.1.6.2הביגבג יונח על משטח עץ ייעודי ע"מ לאפשר העמסתו למשאית.
 3.1.6.3יש להצמיד לביגבג "שמרדף" ובתוכו יצוין בטוש שחור מספר ספק
המכלים ,בן  7ספרות ,כך שיהיה קריא וברור.
 3.1.6.4כמות המכלים בשק תיקבע בכפוף למשקל והדגימה שיבוצעו
בתאגיד ,תוך המרת המשקל לכמות מכלים.
 3.1.6.5המשקל הקובע הינו המשקל שיבוצע בתאגיד בעת הגעת הביגבגים
לאתרי התאגיד ובהתאם לדגימות שיבוצעו.
מצ"ב דוגמא
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 .4לתשומת ליבכם:
 .4.1יש להקפיד על אריזה של המכלים ממוינים לפי סוג וגודל המכל ובהתאמה לכמות
התקנית הרשומה על גבי שק האריזה.
 .4.2יש לרשום על השק באופן ברור ובולט את הפרטים הבאים:
 .4.2.1מספר הספק -מספר בן  7ספרות.
 .4.2.2הכמות המוצהרת של מכלי המשקה בפיקדון הקיימים באריזה.
(ככל והכמות שנארזה שונה מהכמות התקנית המופיעה על השק).
 .4.3יש לסגור את השקים המוכנים לפינוי באמצעות חבק (אזיקון).
 .4.4טרם העמסת השקים בנקודת האיסוף -באחריות ספק המיכלים לוודא שתעודת
המשלוח מפרטת את כמות השקים שהועמסו לפינוי וכמות תכולת מכלי המשקה
בשקים.
 .4.5פינוי השקים יתבצע בנוכחות נציג מוסמך של ספק המכלים ,יאושר להובלה
בחתימתו של נציג הספק על גבי תעודת המשלוח ,לרבות ציון שמו המלא בכתב ברור,
והעתק ממנה יימסר ע"י הנהג המשנע לספק המכלים .באחריות ספק המכלים לוודא
כי השאיר אצלו עותק מתעודת המשלוח.
 .4.6ספק המכלים יוודא כי אכן קיבל חזרה שקי אריזות וחבקים (אזיקונים) בהתאמה
לכמות השקים המלאים שהועמסו בעת האיסוף.
 .4.7הבהרה -שקים שאינם ארוזים כנדרש בנוהל זה לא יאספו.
 .5הליך ניפוק שקים וציוד נלווה בהתאם לתצורת האריזה של ספק המכלים:
ניפוק שקי איסוף בעת איסוף שקים מלאים מספק המכלים
 .5.1שק איסוף ריק ינופק לספק מכלים כנגד שק מלא ,שיועמס וייאסף מנקודת האיסוף
של ספק המכלים.
 .5.2כמות השקים שנופקו תתועד בתעודת המשלוח שיפיק הנהג המשנע.
 .5.3בגין המכלים שנאספו תתבצע התחשבנות חודשית מול ספק המכלים והוא
יחויב/יזוכה בהתאם לכמות השקים שמסר לתאגיד למול כמות השקים שנופקו לו
ע"י הנהג המשנע לפי התעריפים להלן:
שק כחול
לבקבוקי זכוכית
 +אזיקון

שק ירוק
לבקבוקי זכוכית
 +אזיקון

שק צהוב לבקבוקי
פלסטיק קטנים +
אזיקון

שק ורוד
לפחיות+
אזיקון

שק שקוף פלסטיק
גדולים +אזיקון

₪ 0.8

₪ 1.02

₪ 0.92

₪ 0.92

₪ 1.4

•

הערה:
המחירים כוללים מע"מ והם יעודכנו מעת לעת בהתאם לעלויות הרכש ויפורסמו באתר
התאגיד.
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 .6הליך הזמנת תגבור שקי איסוף לספקי מכלים
 .6.1ספק מכלים המעוניין בהזמנת תגבור שקים יפנה למוקד התאגיד ויפתח קריאה
לרכישת שקים.
 .6.2התאגיד ינפק לספק המכלים את השקים שביקש לרכוש ,כאשר כמות השקים הנוספת
תתועד בתעודת המשלוח על ידי נהג חברת השינוע ,ספק המכלים יחתום על תעודת
המשלוח כאישור לכמות המפורטת בתעודת המשלוח.
שק כחול
לבקבוקי
זכוכית +
אזיקון

שק ירוק
לבקבוקי
זכוכית +
אזיקון

שק צהוב
לבקבוקי
פלסטיק קטנים
 +אזיקון

שק ורוד
לפחיות+
אזיקון

שק שקוף לבקבוקי
פלסטיק גדולים+
אזיקון

₪ 0.83

₪ 1.06

₪ 0.96

₪ 0.96

₪ 1.42

•

הערה:
המחירים כוללים מע"מ והם יעודכנו מעת לעת בהתאם לעלויות הרכש ויפורסמו באתר
התאגיד.

.7

שקי איסוף של ספק מכלים דחוסים ממכונות RVM

 .7.1ספק מכלים המחזיק במכונה אוטומטית ( )RVMהמקבלת מכלים מהצרכן ודוחסת
אותם ,ומבקש לספק לתאגיד את המכלים הדחוסים ,עליו לרכוש בעצמו את השקים
המתאימים למכונה שברשותו מיצרני /ספקי שקים.
 .7.2דוח כמות המכלים לשק (להלן" :דוח המכונה") -הינו פלט המכונה שמסכם את כמות
וסוג החומר שנקלטו בשקי המכונה בעת ריקון והחלפת השקים המלאים בריקים
במכונה.
 .7.3ספק המכלים יצרף את "דוח המכונה" לכל שק מכונה שנאסף על ידי התאגיד.
 .7.4דוח המכונה יאוחסן בתוך "שמרדף" אשר יוצמד באמצעות שדכן ו/או דבק לצידו
הפנימי של השק ,על השק להיות סגור באמצעות חבק (אזיקון).
 .7.5באחריות אספן המכלים לשמור העתק של כל "דוחות המכונה" שמנפיקה מכונת
האיסוף ונאספו על ידי התאגיד.
 .7.6עבור כל מכל דחוס ממכונה אשר יגיע לאתרי התאגיד ,ספק המכלים ישופה (בנוסף
לפיקדון והבונוס) בתמורה כלהלן:
 .7.6.1בעבור כל מכל פח/פלסטיק דחוס ממכונה.₪ 0.0015 -
 .7.6.2בעבור כל מכל זכוכית ממכונה.₪ 0.014 -
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 .8הליך ניפוק ביג בגים (שקי ענק) ומשטחי עץ
 .8.1ביג בגים (שקי ענק) ינופקו לספקי המכלים ,בהתאם לבקשתם ,ולאחר חתימתם על
טופס התחייבות לתשלום דמי פקדון בסך  ₪ 50עבור כל ביג בג (שק ענק) ופקדון בסך
 ₪ 30עבור כל משטח עץ שיסופק (רצ"ב בנספח א' למסמך זה) .יובהר ויודגש ,כי הביג
בגים והמשטחים הם רכושו של התאגיד ונמסרים לספק רק לצורך הספקת המכלים
לתאגיד; דמי הפיקדון (ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן וללא ריבית) יוחזרו לספק
כנגד החזרת הציוד לתאגיד.
 .8.2כמות השקים והמשטחים יפורטו בתעודת המשלוח שמנפיק נהג חברת השינוע.
 .8.3הספק ו/או מי מטעמו יחתום על תעודת המשלוח שהנפיק נהג השינוע ,לצד שמו המלא
בכתב ברור.
 .8.4בחתימתו על כמות השקים והמשטחים כפי שמופיעים בתעודת המשלוח מאשר
הספק לתאגיד לגבות את דמי הפקדון בגין השקים והמשטחים שקיבל.
 .9מכולות רמסע
לספקי מכלים במכולות רמסע לא ינופקו שקים לשם פעילות במכולות הרמסע (ומובהר
שאין להעמיס שקים במכולות אלו).
ספקי מכלים במכולות רמסע יתוגמלו בתמורה נוספת ,נוסף על דמי הפיקדון והבונוס ,בסך
 ₪ 0.0025למכל ,בהתחשבנות החודשית ,בהתאמה לכמות המכלים בפיקדון שיתקבל מהם
באתרי התאגיד.
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 .10כללי
שקים ואריזות מכל סוג שהוא (כולל ביגבגים) ומכולות רמסע שהתקבלו מהתאגיד מיועדים
אך ורק לשימוש איסוף מכלים והעברתם לתאגיד .אין לעשות באמצעים אלו כל שימוש
אחר.
 .11להזמנת פינוי ו/או תגבור ניתן לפנות באמצעות ישומון הWhatsapp -
במספר .054-4400275
הערה:
בימים הקרובים יפורסם קישור לפורטל אינטרנטי של התאגיד ,להזמנת איסוף מכלים,
תגבור שקים ופניות כלליות לתאגיד.
 .12לפניות בכל נושא אחר לשירותכם מוקד שירות הלקוחות שמספרו 1-700-700-310
לבירורים ומידע נוסף.
 .13ניתן לצפות במידע על המשלוחים שהתקבלו בתאגיד באזור האישי של כל ספק מכלים
באתר האינטרנט של התאגיד בכתובת . www.ela.org.il

בברכה,
תאגיד המיחזור אל"ה
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נספח א'
אישור גביית דמי פקדון בעבור שקי ענק (ביג בג) ומשטחי עץ
תאריך__________
לכבוד:
אל"ה -תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ
הנדון :אישור גביית דמי פקדון בגין ניפוק שקי ענק(ביג בג) ומשטחי עץ
אני הח"מ:

____________________
שם מלא

____________________
מס' ח.פ

____________________
מס' ספק בתאגיד

מאשר בזאת לתאגיד המיחזור אל"ה לנכות דמי פקדון מסך הכספים המגיעים לי מחברת תאגיד
איסוף מכלי משקה בע"מ.
בהתאם למפורט לעיל:
א .שק ענק (ביג בג) -דמי פקדון בסך  ₪ 50בעבור כל שק -כמות________ :
ב .משטח עץ -דמי פקדון בסך  ₪ 30בעבור כל משטח -כמות________ :
ג .לאחר איסוף השקים ספק המכלים יחויב/יזוכה בהתאם לכמות השקים והמשטחים
שנאספו אל מול השקים והמשטחים שהונפקו.
ד .אנו מתחייבים בזה להחזיר לחברת תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ מיד עם דרישתה את
כלל שקי הענק והמשטחים שנמסרו לידינו על ידי התאגיד.

____________________
שם מלא

____________________
תאריך

תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ

ת.ד  3714רמת גן  52136טל 03-5101999 :פקס03-5160832 :

____________________
חתימה

