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דיווח חציון שני 2017



מקומיות  רשויות  ב–257  המתגוררים  המדינה  תושבי  מיליון   8.5  – ל  מעל  של  הבית 
ומועצות אזוריות. כדי להצליח במהלך המחזור אנו נדרשים לגייס את שיתוף הפעולה 
נייר וקרטון   – של תושבי המדינה למשימת הפרדת הפסולת בבית לחמישה זרמים 
פלסטיק  בקבוקי  לקרטוניה,  חום  קרטון  הסגול,  לפח  זכוכית  אריזות  הכחול,  לפח 
למחזורית ואריזות פלסטיק, מתכת וקרטוני משקה לפח הכתום. שיתוף הפעולה של 
הרשויות המקומיות בפרישת תשתיות האיסוף ובביצוע יומיומי של הפינוי של פסולת 

האריזות הכרחי גם הוא להצלחת המהלך.
 

הפחים הכתומים הנפרשים בסמוך לבתי התושבים בישראל מהווים את מנוע הצמיחה 
שנת  של  השני  בחציון  למחזור.  המועברת  האריזות  פסולת  בכמות  לגידול  העיקרי 
ובכך  נוספים  בית  כ- 90,000 משקי  לביתם של  הוצבו פחים כתומים בסמוך   2017
עומד היקף משקי הבית החשוף לפחים אלו על כ – 950,000 משקי בית בהתאם ליעד 

אותו הציב המשרד להגנת הסביבה בשנת 2017 לתמיר.
 

בתמיר  אנו  למחזור  המועברת  האריזות  פסולת  היקפי  את  ולהגדיל  להמשיך  כדי 
נערכים להמשך הצבת הפחים הכתומים ובשנת 2018 מתוכננת הצבת פחים כתומים 

ל – 250,000 משקי בית נוספים.
 

אנו ממשיכים להעלות את המודעות למשימת הפרדת פסולת  לצד הצבת הפחים 
האריזות בקרב הציבור הרחב ולהניע אותו לפעול ולהפריד פסולת אריזות בבית וזאת 
באמצעות מגוון רחב של פעילויות הסברה וחינוך שחלקן מועברות כקמפיינים במדיות 
הרשויות  עם  בשיתוף  הפורמלים  במוסדות  חוויתי  כתוכן  מועברות  וחלקן  הארציות 

המקומיות.
 

המשכנו   2017 של  השני  בחציון  לכם,  המוגש  זה  בדו"ח  להתרשם  שתוכלו  כפי 
להרחיב את מעגל היצרנים והיבואנים הלוקחים חלק ביישום החוק וזאת בכדי לייצר 
חלוקה שוויונית יותר בנטל המימון הנדרש ליישום החוק. גם במקטע הטיפול בפסולת 
האריזות המצטברת בחצרי המפעלים והעסקים בישראל אנו ממשיכים להעניק סיוע 
הסברתי וכלכלי ליצרנים ויבואנים אשר פועלים כנדרש ע"פ החוק ומטפלים בפסולת 

האריזות בחצרם באמצעות קבלני איסוף מורשים של תמיר.
 

בברכת המשך שיתוף פעולה,
קובי דר

דבר המנכ"ל

יצרנים ויבואנים נכבדים,
שנת 2017 הייתה השנה הראשונה של תקופת ההכרה השנייה של תמיר. האתגרים 
שהציב המשרד להגנת הסביבה לתמיר במסגרת תקופת ההכרה השנייה מחייבים 
את כלל השותפים ביישום החוק )יצרנים ויבואנים, רשויות מקומיות ותושבי המדינה( 
להעלות הילוך ביישום חוק האריזות בכדי לעמוד ביעדי המחזור הקבועים בחוק וביעדי 

יישום החוק כפי שקבע המשרד להגנת הסביבה.
 

במהלך 2017 המשכנו ביישום חוק האריזות על פי העקרונות שנקבעו בתנאי ההכרה 
לתקופת ההכרה השנייה של תמיר. מרבית השינויים בתנאי ההכרה החדשה שקבע 
המשרד להגנת הסביבה קשורים במערכת היחסים ובחלוקת האחריות בין תמיר לבין 
הרשויות המקומיות בישראל. במהלך החציון השני המשכנו להתנהל מול נציגי המשרד 
ונציגי השלטון המקומי בישראל כדי לסכם את מתווה העבודה של תמיר עם הרשויות 
המקומיות לאורם של חוק האריזות ומסמך תנאי ההכרה של תמיר כגוף מוכר. אנו 
את  עליכם  מטיל  מחד  אשר  מוסכם  עבודה  למתווה  להגיע  בכדי  לפעול  ממשיכים 
חובות המימון בצורה הוגנת ומאידך מאפשר עמידה ביעדי המחזור וביעדים שהציב 

המשרד להגנת הסביבה לתמיר כתנאי להכרה החדשה.
 פסולת האריזות של המוצרים שהנכם מייצרים ומשווקים בישראל מצטברת במשקי 
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עד כה התקשרו עם תמיר
כ-1,250 יצרנים ויבואנים

המודעות את  להעלות  מאמץ  עושים  בתמיר   אנו 
יבואן שהחוק חל או  יצרן  ולאפשר לכל   לקיום החוק 
עליו להתקשר עימנו. אנו פועלים למען הגדלת בסיס 
הדיווח לתמיר על מנת שחלוקת הנטל הנדרש למימון 
 2017 בשנת  יותר.  רחב  באופן  יתחלק  האריזות  חוק 

לבדה הצטרפו לתמיר 204 יצרנים ויבואנים חדשים.

01
 גדלנו ב-20%

במספר היצרנים 
והיבואנים החתומים 

עם תמיר

בחציון שני של 2017 דווח על ידי היצרנים והיבואנים על היקף 
 אריזות שנכנס לשוק בסך 196,000 טון. 

הדיווח הצפוי לשנת 2017 עומד על 390,000 טון.
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גם בשנה זו אנו צפויים לעמוד בכל יעדי המחזור הקבועים בחוק.
היצרנים והיבואנים החתומים עם תמיר מדווחים על המשקל הכולל של האריזות 
המשווקת בישראל. לכל אחד  מחומרי האריזה )פלסטיק, מתכת, קרטון, זכוכית 
ועץ( יש יעד למחזור אותו הגדיר החוק. בנוסף, קיים יעד כללי המתקבל מסך 

המחזור השנתי. 

הסדרים  מיישמות  בישראל  המקומיות  הרשויות  המחזור,  ביעדי  לעמוד  כדי 
לאיסוף מופרד של פסולת אריזות במימון של תמיר. בנוסף מקיימים בתי העסק 
בישראל איסוף של פסולת אריזות במסגרת מודל איסוף מבתי עסק המנוהל

 על ידינו זו השנה השביעית.
בשנת 2017 דיווחנו על מחזור פסולת אריזות בהיקף של כ- 335,000 טון מהזרם 

המסחרי והעירוני יחד.

*הטיפול בפסולת אריזות הזכוכית נמצא בבחינה משותפת של תמיר והמשרד להגנת הסביבה.

 נתוני המחזור לחציון השני של 2017 
  יעד מחזור לשנת 2017     מחזור צפוי חציון שני 2017

קרטון פלסטיקזכוכית*עץ

60%
91.6%

60%
131%

15%
311%

60%

22.5%
23%

50%
52.5%

מתכת
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 335,000 טון אריזות

 הועברו למחזור והשבה

 יעד
כולל

בחציון השני של 2017 הועברו 182,000 טון פסולת אריזות למחזור והשבה.



פסולת אריזות רבה מצטברת ונאספת בחצרם של מרבית היצרנים והיבואנים 
החתומים עם תמיר. על מנת לעודד את ההפרדה, האיסוף והעברה למחזור 
אנו יוצרים קשר ישיר עם היצרנים והיבואנים למען הגדלת המחזור המתבצע 
של פסולת אריזות "בחצר האחורית" שלהם. לטובת כך אנו מתקשרים עימם 
בהסכם ייעודי המבטיח הפרדה יעילה, סביבתית ועל פי חוק. עד כה חתמו 

מולנו בהסכם ייחודי זה 890 חברות.

תגמול ייחודי לחברות היודעות למקסם את מחזור הפלסטיק בחצרם:
הפלסטיק אריזות  פסולת  כמות  בהגדלת  משמעותי  אתגר  מזהה   תמיר 

המועברת למחזור מבתי העסק. על מנת לעודד את הפרדת פסולת אריזות 
הפלסטיק אנו מתגמלים חברות המציבות כלי אצירה לאיסוף הפלסטיק מחצרן.

בשנת 2017 הצטרפו 120 בתי עסק למודל התגמול שלנו. ובכך גדל מספר בתי 
העסק הנהנים מתגמול בגין הפרדת פסולת אריזות הפלסטיק ב- 30% בשנה זו.
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הגדלנו ב-30%

את כמות בתי העסק בישראל 
המפרידים אריזות ומרוויחים מכך

 על מנת ללמוד איך להגדיל
 את מחזור הפלסטיק בחברה

 שלך וליהנות מהתגמול, 
 צור אתנו קשר בהקדם: 

 ֶסמי אלקיים -
semi@tmir.org.il
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פח כתום הוצב בסמוך 

 לביתם של למעלה
מ-3 מיליון תושבים 

בישראל
האמצעי העיקרי לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק, מתכת 
וקרטוני משקה מבתי התושבים הוא הפח הכתום. הצבת 
הפח הכתום ברשויות המקומיות הינו יעד מרכזי בתוכנית 

העבודה של תמיר. 

במהלך החציון השני של 2017 נפרסו פחים כתומים 
בסמוך לביתם של כ-90,000 משקי בית חדשים. 

סך כל משקי הבית המפרידים לפחים כתומים 
 בישראל עומד על כ-950,000 שהם למעלה

מ-3.2 מיליון  תושבים.



רשויות מקומיות החתומות עם תמיר דואגות לפרוס בשטחן כלי אצירה שונים 
 על מנת לאסוף את פסולת אריזות המופרדת על ידי תושביהן. 

כלי האצירה הפרוסים ברשות המקומיות:
פח כתום לאיסוף פסולת אריזות הפלסטיק, המתכת, ואריזות קרטוני המשקה. 

 פח סגול לאיסוף אריזות הזכוכית. פח כחול לאיסוף נייר וקרטון דק.
קרטוניות לאיסוף קרטון. מחזוריות לאיסוף בקבוקי המשקה הגדולים.

בשנת 2017 הועברו משטחי הרשויות המקומיות 105,000 טון של פסולת 
אריזות למחזור והשבה. 
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כ-105,000 טון אריזות 

עברו למחזור והשבה 
באמצעות כלי האצירה 

הפרוסים ברשויות 
המקומיות



ערוץ איסוף נוסף של פסולת אריזות בישראל מרוכז במפעלים ובבתי עסק ומאופיין 
כפסולת אריזות מהזרם המסחרי )קרטוני הובלה, משטחים, שרינקים וכד'(.

בתמיר דואגים לעודד בתי עסק למחזר פסולת זו. 33 קבלנים אושרו על ידינו 
לטיפול בפסולת האריזות מהזרם המסחרי. 

אריזות  פסולת  טון   126,000 של  והשבה  מחזור  על  דווח  בלבד  השני  בחציון 
מהזרם המסחרי.
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 כ- 230,000 טון אריזות

הועברו למחזור והשבה 
ב-2017 מהזרם המסחרי



ברבעון האחרון של שנת 2017 עלינו בקמפיין פרסומי ארצי בערוצי הטלוויזיה 
הקמפיין  שודר  בנוסף  החתול.   דדי  של  חדש  סרטון  כלל  אשר  המובילים 
פעולה  שיתפנו  הקמפיין  במהלך   .20 וערוץ   9 ערוץ  הספורט,  בערוץ  ברדיו, 
מודעות  חוצות,  שילוט  הקמפיין  לטובת  הקצו  אשר  מקומיות  רשויות   37 עם 
המסרים  את  ולקדם  במהלך  לתמוך  כדי  דיגיטלים  ובאנרים  במקומונים 
 המשותפים. הקמפיינים בכיכובו של דדי החתול זוכים לאהדה גדולה במיוחד.
ידי מכון פאנלס,  2017 על  במסגרת קמפיין זה, על פי סקר שנערך בנובמבר 

נמצאה מודעות ואהדה חסרת תקדים בקרב ציבור הנשאלים.

84% מהנשאלים ציינו שהמסר של הקמפיין קשור למחזור ולסביבה
42% מהנשאלים זכרו את הסלוגן הספציפי שלנו: אריזות זורקים לפח הכתום

28% מהנשאלים אהבו את הפרסומת בהשוואה לפרסומות אחרות באותה תקופה
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קמפיין החורף שלנו 

 מצליח להגיע
כמעט לכל מקום
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בשנת 2017 מעל 1.2 מליון תושבים זכו להדרכה 

ישירה במסגרת פעילות ההסברה
על מנת ללמד את התושב איך להפריד נכון את פסולת האריזות, אנו דואגים לפגוש אותו גם בבית. בשנת 2017 ביצענו בשיתוף הרשויות המקומיות 

תכנית הסברה לתושבים בפעילויות שונות בהן פגשנו אותם והעברנו להם את המסרים בהתאם לקהל היעד וב"גובה העיניים"

932

100

267

126

1,716

148,250765

145,000
הדרכות בבתי התושביםשיעורים בבי"ס יסודייםימי שיא בקייטנות ובב"סהצגות לגני ילדים

חדרי בריחה בחטיבות 
הביניים "איפה דדי" הפצת תיקים להפרדת אריזות בבית הצגות לתיכונים פעילות "מחזור בזמר" 

לאזרחים ותיקים



יעדים מרכזיים ל- 2018

 250,000
משקי בית עתידים להיפרס ב-2018

 ובכך יעמוד על 1.2 מיליון מספר
משקי הבית החשופים לפח הכתום

350,000
 טון אריזות יידווחו כפסולת

 אריזות שיועברו למחזור והשבה
בשנת 2018

300
יצרנים ויבואנים יתווספו למאגר 

היצרנים והיבואנים החתומים מול 
תמיר וסך היצרנים והיבואנים יעמוד 

על 1,550 חברות במשק הישראלי



תודה


