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 ןוזמה קנע תולעבב ב"הרא ,הינרופילקב תואקשמ לעפמ רובע AirSmart תכרעמ תקפסאל הנמזה :ןודנה
 וקיספפ דיגאת ,יאקירמאה תואקשמהו

 תולעייתה תבוטל הריגא תכרעמ תקפסאל הנושאר הנמזה הלביק ,2020 יאמב 28 םויב יכ עידוהל תדבכתמ הרבחה

 .הינרופילק ,ונזרפב הלעפמ רובע Bottling Group LLC תרבחמ AirSmart"(1"( תיטגרנא

Bottling Group כ תלעופה- Pepsi Beverages Company, תולעבב הרבח הניה Inc. PepsiCo, בר דיגאת וניהש 

 םיפקיהב תויוליעפ לש םימוקימ תואמ ול ,תואקשמו ןוזמ ירצומ לש קווישו רוציי ותוליעפ רקיעש יאקירמא ימואל

   .םלועבו ב"הרא יבחרב םילודג

 תכרעמ לועייו רופיש ךרוצל הריגא ילכמ ינש תללוכה הריגא תכרעמ דניווגוא ןיקתת ,תורשקתהה תרגסמב

 ךילהב היוצמ הרבחה .םידדוב ח"ש יפלא תואמ וניה הנמזהה ףקיה .תילטיפק הריכמ לדומב ,חוקלה לש םיסחדמה

 הנמזהה הניה וקיספפמ הנמזהה .2החוקיפו הלוהינב טקיורפה תא עצבי רשא ימוקמ EPC ןלבק םע תורשקתה

 לש יושיר תלבקל הפופכ הנמזהה .ב"הראב ינטרפ ןפואבו לארשיל ץוחמ חוקלמ עוציבל הלביק הרבחהש הנושארה

 הנושארה הנמזהל .)3OSHA/ALC( ,הינרופילק תנידמב תואירבו תיתקוסעת תוחיטבל הדיחיה לומ הריגא ילכמ

 יופצה הנקתהה תליחת דעומ .2020 תנשל הרבחה תואצות לע תיתוהמ העפשה תויהל היופצ אל ,ליעל תראותמה

 .הנורוקה ףיגנ יצוליאל ףופכב ,2020 טסוגוא שדוח ךלהמב וניה

 תויורשקתהל ליבוהל יושע הנמזהה תרגסמב הריגאה תכרעמ תעמטהו הנקתה לש חלצומ עוציב יכ הכירעמ הרבחה

 םימוחתב וא/ו תואקשמהו ןוזמה םוחתב ב"הראב םירחא םידיגאת וא/ו וקיספפ תצובק ןיבו הרבחה ןיב תופסונ

  .םיפסונ

 תכרעמ תקפסא רובע םג ב"הראב תוליעפ תליחתב הרבחה לע לקהל יושע וז תורשקתה לש חלצומ עוציב ,ןכ ומכ

  AirBattery(.4( הרבחה לש סוחדה ריוואה ילכמ תייגולונכט לע תססובמה למשחה קשמ תבוטל היגרנא תריגא

 תונמזה וא וקיספפ תצובקמ ךשמה תונמזה תלבק ,התנקתה דעומ ,הריגאה תכרעמ תקפסא יבגל הרבחה תויזחת

 םינדמואו תוכרעה לע ןכו הז דעומל ןוכנ הצובקה ידיב יוצמה עדימ לע םיססובמ ב"הראב םירחא תוחוקלמ

 תא חיטבהל וא/ו בייחל וא/ו דיעהל ידכ ליעל רומאב ןיא .םויכ הל םיעודי םהש יפכ ,הצובקה לש םייביטקייבוס

 וניה רומאהו ב"הראב םירחא תוחוקלמ תונמזה וא וקיספפ תצובקמ ךשמה תונמזה תלבק ,הריגאה תכרעמ תקפסא

 םיססובמה ,ךרע תוריינ קוחב הז חנומ תרדגהכ ,"דיתע ינפ הפוצ עדימ" םיווהמו םינדמואו תוכרעה ,תויזחת רדגב

 וניאו יאדו וניא ,ללכב םא ,םתושחרתה דעומ רשא םיידיתע םיעוריאו תויוחתפתה רבדב הצובקה תוכרעה לע

 
 ,'א קרפ ,30.4.2020 םויב םסרופש 2019 תנשל הרבחה לש יתפוקתה ח"ודה תא ואר ,AirSmart תכרעמ תודוא םיפסונ םיטרפל 1

  .)2020-01-043017 :אתכמסא רפסמ( 3.2 ףיעס ,תוליעפ ימוחת יפל הצובקה יקסע רואית –  ישילש קלח
 ,ולא םיקוושל הרבחה לש הרידחה תייגטרטסאו לארשיל ץוחמ AirSmart ירצומ לש דעיה קוש ףקיה תודוא םיפסונ םיטרפל 2
 ףיעס ןכו )2020-01-043089 :אתכמסא רפסמ( 2020 לירפאב 30 םוימ ידיימ חודב ןוהה קושל המסרופש תגצמב 10 ףקש ואר

 .2019 תנשל יתפוקתה חודל 'א קלחב 3.26
 םרט הז ףוגב יושירה תמלשה .הז םשב תרכומו ,הדובע תומוקמב תואירבו ןוחטיבב תקסועה הינרופילק תנידמב הביטח 3

 תליחת דעומל דע ההובג תואדוו תדימב לבקתהל דיתע ורושיא ,הז דעומל ןוכנ וקיספפו הרבחה תכרעהל ךא ,ואולמב םלשוה
  .2020 טסוגוא שדוחב יופצה הריגאה תכרעמ תנקתה
 ,'א קרפ ,2019 תנשל הרבחה לש יתפוקתה ח"ודה תא ואר ,טולייפ יבלשב תאצמנה AirBattery תכרעמ תודוא םיפסונ םיטרפל 4

 .)2020-01-043017 :אתכמסא רפסמ( 3.4.3 ףיעס ,תוליעפ ימוחת יפל הצובקה יקסע רואית – ישילש קלח



 ךרעוהש יפכמ הנוש ןפואב שממתהל וא ,ןקלח וא ןלוכ ,שממתהל אלש תויושע הלא תוכרעה .הצובקה לש התטילשב

 וא/ו תיקסעה הביבסב םייוניש וא/ו הנורוקה ףיגנ תועפשה םהיניבו ,םינוש םימרוגמ האצותכ ,הצובקה ידי לע

 חודב 3.29 ףיעסב םיטרופמה םיפסונ ןוכיס ימרוג וא/ו תויולעב םייוניש וא/ו הריגאה תכרעמ תוליעפב םייוניש

 .הצובקה תטילשב םניא רשא ,2019 תנשל הרבחה לש יתפוקתה

 ,בר דובכב
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