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 2018שנת  -טיפול  דמי 

   תמיר ויצרנים ויבואנים בישראל
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 יצרן/יבואן נכבד,

, אני מוצא לנכון לפנות אליך ולהציג בפניך את תעריפי דמי הטיפול שנקבעו לשנת 2017לקראת סוף שנת 

קיים את החובות החוקיות המוטלות עליכם היצרנים ללו נועדו לאפשר לתמיר להמשיך וא . תעריפים2018

 :, ביניהןה למחזור או השבהתמן  את כלל הפעולות הנדרשות לאיסוף פסולת האריזות ולהעברמוהיבואנים ול

זות הנאספת באמצעות האיסוף, המיון והעברה למחזור של פסולת ארישל התשתית,  מימוןהמשך ה 

 80 –ב מיליון תושבים(  3 –)מעל ל משקי בית  950,000ביתם של ם כתומים שנפרסו בסמוך לפחי

 רשויות מקומיות ברחבי ישראל.

 250,000פריסת תשתית, איסוף, מיון ומחזור של  פסולת אריזות בפחים כתומים מביתם של  מימון 

 .2018במהלך שנת  משקי בית נוספים ברשויות מקומיות נוספות

הנייר אריזות הקרטון והפלסטיק, האיסוף, המיון והמחזור של פסולת אריזות הזכוכית,  מימוןהמשך  

 .מכלל הרשויות המקומיות בישראל

בכל  ,המשכה של פעילות ההסברה והגברת מודעות הציבור להפרדת פסולת בכל רחבי הארץ 

   המגזרים ולכל שכבות הגיל.

 ל פסולת האריזות מהמגזר המסחרי והתעשייתי.והעברה למחזור ש האיסוףהמשך ניהול וארגון  

תמיר מבצעת את פעילותה הנרחבת וזאת כדי לעמוד בדרישות חוק האריזות ולקיים את התנאים שקבע 

המשרד להגנת הסביבה לתמיר בתנאי ההכרה )תנאי הרישיון של תמיר לפעול כגוף מוכר ליישום חוק 

המדיניות הסביבתית אותה מעוניין המשרד להגנת הסביבה ליישם משקפים את הללו תנאי ההכרה האריזות(. 

. מדיניות זו מעודדת את הפרדת פסולת האריזות בבתי התושבים ובבתי בכל הנוגע לטיפול בפסולת האריזות

 .  חזוראמצעות מערכי איסוף נפרדים לשם מהעסק ואיסופה ב

 



גשת פתרונות המחזור השונים לתושבי במסגרת מדיניות סביבתית זו רואה המשרד חשיבות רבה בהנ

אשר נועדו לאיסוף פסולת אריזות שמצטברת הרחבת פריסתם של הפחים הכתומים ע"י המדינה בעיקר 

בכל רחבי הרשויות המקומיות בישראל. תנאי ההכרה החדשים של תמיר משקפים את בבתי התושבים וזאת 

 מדיניות זו ולפיכך נקבעו דרישות בהתאם. 

כדי לעמוד ביעדי המחזור הקבועים בחוק. באופן "פ מדיניות זו אנו בתמיר פועלים חוק האריזות ע לצד יישום 

יצרנים ויבואנים נוספים לעמוד בכלל הדרישות הנובעות מחוק  1,200 –זה אנו מאפשרים לחברתך ול 

 האריזות.

 

 

של תכנית עבודה  אישורהדמי הטיפול נקבעו לאחר ע"פ נהלי תמיר וע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה, 

במסגרתה חושבו העלויות הצפויות לשנה זו וזאת בהתאם לדרישות המופיעות בתנאי  2018מפורטת לשנת 

 .של תמיר ההכרה החדשים

ואף  תמיריצוני ואושרו על ידי דירקטוריון תכנית העבודה ודמי הטיפול המעודכנים נבדקו על ידי מומחה ח

 למשרד להגנת הסביבה כנדרש. הועברו

 :2017ביחס לשנת  2018להלן הסבר לגורמים העיקריים לשינויים שחלו בדמי הטיפול בשנת   

 תוספת מעליה בהוצאות תמיר למימוןבעיקר הנובעת  הביתיתעריפי הפלסטיק בזרם בעליה  

 .2018 -משקי בית נוספים ב  250,000 –ל  הפחים הכתומים

הנובעת מהרחבת מודל התגמול  המסחריחומרי הפלסטיק והמתכת בזרם תעריפי עליה ב 

ליצרנים ויבואנים המפרידים פסולת אריזות בתחומם. פרטים על מודל התגמול ליצרנים 

העסק קבל תגמול על איסוף פסולת אריזות בחצר לועל האופן בו ניתן להצטרף וויבואנים 

 .לחצו כאןשלכם 

שנת מגבייה בחומר זה ההנובעת מהחזר עודפי בזרם הביתי   שתייה ותקרטוניתעריפי ירידה ב 

2016. 

לקידום הפרדת פסולת האריזות והעברתה למחזור ומאחל במהלך החשוב אני מודה לכם על שיתוף הפעולה 

 פורייה ומוצלחת. אזרחית  הלכם שנ

  ,לרשותכם בכל שאלה

 בברכה,

 

 קובי דר

 מנכ"ל

 2018 לשנת  דמי הטיפול

http://www.tmir.org.il/content/%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A2%D7%A1%D7%A7.aspx


 

 

 דמי טיפול לפי סוגי חומרים 

 ביתי -לטון  ₪  האריזה חומר

 2018שנת 

 ביחס  מגמת השינוי

 2017 -ל 

רי-לטון  ₪   מסח

 2018שנת 

 ביחס  מגמת השינוי

 2017 -ל 

כית   - 9.4%  58 6.3%   389 זכו

ר ניי ו ן  רטו   - 7%  147 6.6%  195 ק

ות שתייה ני רטו   - 9.4%  58 -29.3%  371 ק

PET 456  0.4% 55  5.8% 

HDPE 474  15% 55  5.8% 

LDPE 507 9.3% 55  5.8% 

PP 595  14.4% 55  5.8% 

PS 836  7.5% 55  5.8% 

 5.8%  55 7.5%  836 פלסטיק אחר/חומר אחר

 67.7%  52 0.9%  218 מתכת

  - 49.4%  44  - 49.4%  44 עץ

 

 

 

 

 

 

 

 2018 לשנת  דמי הטיפול



 

 

 

 


