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ועדת הפנים אישרה לקריאה ראשונה :תיאסר חלוקת שקיות
פלסטיק בחינם
במסגרת הצעת החוק תיאסר לחלוטין חלוקה בחינם של שקיות פלסטיק
"מרשרשות" ברשתות השיווק הרשתות יחויבו למכור שקיות רב-שימושיות ,וכן
ייקבע תקן ישראלי לשקיות פּריקוֹת ביולוגית
לילך ויסמן

7/7/2008

וועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה היום לקריאה ראשונה את הצעת החוק להפחתת השימוש
בשקיות פלסטיק .במסגרת הצעת החוק תיאסר לחלוטין חלוקה בחינם של שקיות פלסטיק
"מרשרשות" ברשתות השיווק ,הרשתות יחויבו למכור שקיות רב שימושיות וכן ייקבע תקן ישראלי
לשקיות פּריקוֹת ביולוגית .הקנס על ייצור שלא על פי התקן יעמוד על  67אלף שקל ועל מכירה בניגוד
לחוק הקנס יעמוד על  27אלף שקל .את החוק יאכפו פקחי משרד התמ"ת.
הצעת החוק כפי שאושרה היום בוועדה מהווה תיקון לנוסח המקורי שהתבסס על גביית היטל בגין
שקיות הפלסטיק מהצרכנים .התיקון נערך בעקבות ממצאי מחקר שנערך בהזמנת המשרד להגנת
הסביבה ,על פיו ההיטל לא יביא להפחתת השימוש בשקיות.
לדברי יוזמת הצעת החוק ,ח"כ אסתרינה טרטמן" ,ההצעה נותנת פתרון לכל הצדדים הנוגעים
בבעיה ,כך נביא ולא במעט להגנה על הסביבה" .על פי המחקר ,הבעיה שיוצרות שקיות הפלסטיק
טמונה בעידוד התנהגות חסרת אחריות לסביבה הנובעת מקבלת השקיות בחינם והן בלכלוך
שהשקיות יוצרות בשטחים הציבוריים .בהיבטי הפסולת ,לטענת ד"ר אופירה אילון ,מרכזת המחקר,
שקיות מהוות פחות מאחוז אחד של הפסולת הכללית.
"מסתבר שתופעת השקיות היא לא כצעקתה" ,אמר בתגובה יו"ר הוועדה ,ח"כ אופיר פינס" ,עלינו
לתת תשובה מאוזנת למימדי התופעה ולא להרוג זבוב עם פטיש" ,הוסיף .פינס קבע כי לכל שקית
צריך להיות תו מחיר וכי "יש לעצור את חלוקת השקיות לכל הדורש כיד המלך .כשאנשים ידעו
שהשקיות עולות כסף ולא ניתנות בחינם הדבר יהווה כלי חינוכי שישפיע יותר מכל קמפיין הסברה".
נציג רשתות השיווק תמך בקביעת מחיר מינימום לשקיות .נציג המועצה לצרכנות ,תומר מזרחי,
הוסיף כי "גם היום לשקיות יש מחיר ,הוא פשוט נבלע במחיר המוצרים" .עקב כך קבע יו"ר הוועדה
כי בחוק יצוין במפורש איסור על גביית תשלום כפול הן במחיר והן במוצר.
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