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 דבר
המנכ"ל

שנת 2018 משקפת עוד שנת פעילות אינטנסיבית בתמיר ובמסמך זה מצורפים 
לכם, הישגי החציון השני של השנה לצד הסיכום הכולל של שנת 2018. 

תכנית  תחת  השביעית,  השנה  זו  מוכר  כגוף  האריזות  חוק  את  מיישמת  תמיר 
עסקית שהוגשה למשרד להגנת הסביבה במסגרת בקשת הכרתה והיא מכילה 

יעדים ומטרות בזירות השונות עד לסוף שנת 2021.
אני שמח לפתוח את דבריי וליידע אתכם כי גם בשנת 2018, תמיר תדווח על עמידה 
בכל היעדים המוטלים הן במסגרת החוק והן במסגרת תנאי ההכרה, כמפורט להלן.

• יעדי המחזור: גם בשנה זו הצלחנו בתמיר להביא למחזור הן מהתעשייה 	
והן מבתי התושבים את פסולת האריזות הנדרשת לעמידה ביעדי המחזור 

הקבועים בחוק )הן הספציפיים והן הכלליים(.
• לפרוס 	  2018 בשנת  נדרשנו  ההכרה  תנאי  פי  על  כתומים:  פחים  פריסת 

אותנו  שמביא  יעד  בישראל,  בית  משקי  אלף  כ-250  לעוד  כתומים  פחים 
1.2 מיליון משפחות שיכולות להתחיל להפריד אריזות כבר בבית. עד  ל- 
סוף שנת 2020, אנחנו נדרשים לפרוס לכ-75% מתושבי מדינת ישראל פח 
כתום להפרדת פסולת אריזות. פח זה מוצב בסמוך לפח הירוק ופוטנציאל 

האיסוף שלו הוא הגדול ביותר.
• גיוס יצרנים ויבואנים: השנה הצלחנו לגייס עוד יצרנים ויבואנים לשאת בנטל 	

המימון והבאנו להתקשרות כ–200 חברות חדשות.
מעבר לעמידה ביעדים המספריים והתפעוליים, תמיר המשיכה בהטמעת המסרים 
 מול הציבור הרחב באמצעות 3 קמפיינים פרסומיים מרכזים שעלו בטלוויזיה עם 
בקמפיין  זכתה  שלנו  הפרסומת  החתול.  דדי  שלנו,  והאהוב  המוכר  הפרזנטור 
נובמבר האחרון כפרסומת האהובה והזכורה ביותר מה שחיזק את גאוות היחידה 

בצוות ובקרב השותפים של תמיר ברשויות ובכלל.
יצרנו אתגר מחזור אריזות לפח הסגול שיצר הד וירטואלי משמעותי ע"י משפיענים 

ברשתות החברתיות והגביר את האיסוף באיסוף זכוכית מהבתים.

בנוסף, בוצעה המון פעילות תוכן ממוקדת במסגרות שונות לילדים, נוער, מבוגרים 
ומשפחות שבכל פעילות כזו חזרנו על חשיבות המחזור ועל המשימה הנדרשת.

משנה  גדלה  הכתומים  בפחים  האריזות  כמות  כי  רואים  אנו  התוצאות,   מבחינת 
לשנה ויותר ויותר משפחות מצטרפות למהפכת המחזור.

שמנשבות  הוא  מבניהם  החשוב  אתגרים,  מעט  לא  מולנו  ניצבים  זאת,  עם   יחד 
תחילה הפלסטיק  מחזור  יעדי  את  להעלות  המבקשות  מאירופה  חדשות   רוחות 

במדינות אירופה ובהמשך כנראה גם אצלנו. כיום אנו נדרשים למחזור כ-22.5 אחוז 
הרבה  בלי  זה  ביעד  עומדים  ואנו  בשנה  לשוק  שנכנס  הפלסטיק  אריזות  ממשקל 

עודפים. היעד החדש יקפיץ את אחוז המחזור הנדרש. 
 אתגר זה דורש מאתנו להגדיל משמעותית את מחזור הפלסטיק הן בזירה המסחרית 

והן מבתי התושבים ולהגדיל את המשאבים המושקעים בחומר זה משמעותית.
אתגר נוסף הוא הטמעת אפליקציית הבקרה שפתחנו עבור קבלני איסוף הקרטון 
קבלנים  של  אנושיים  דיווחים  על  שהושתתה  תשלומים  ממערכת  הארץ.  ברחבי 
מהאיסוף שלהם בשטח. אנו עוברים לשיטה טכנולוגית המתעדת כל נקודת איסוף 

ומאשרת את הימצאותה ואת נפחה.
 אפליקציה זו תייעל את איסוף הקרטון.  אנו כבר שוקדים על יצירת פלטפורמות בקרה

טכנולוגיות גם לחומרים השונים.
גם בשנת 2019 אנו נדרשים לפרוס פחים בהיקף של 200 אלף משקי בית חדשים 
ולהמשיך בעקביות בהטמעת המסרים ובהנעת ציבור התושבים להפריד אריזות כבר 

בבית.
המשך עשייה מוצלחת ופורה לכולנו,

 רני איידלר
מנכ"ל תמיר

יצרנים ויבואנים יקרים, 
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הנושאים העיקריים לדיווח 

חציון שני 2018



1400 יצרנים ויבואנים חתומים עם תמיר
והיבואנים  היצרנים  מול  האחרונות  בשנים  עושים  שאנו  הרב   המאמץ 
שאינם חתומים עם תמיר, במטרה לעודדם לקחת אחריות ולהתקשר עם 
תמיר בהסכם על מנת לקיים את חובתם החוקית, מייצר עלייה מתמדת 
והיבואנים בישראל שחתומים עם תמיר. הגדלת בסיס  בכמות היצרנים 
הדיווח )על ידי הוספה מתמדת של יצרנים ויבואנים חדשים( מוודאת כי נטל 
המימון הנדרש מכם על פי החוק, יתחלק באופן שוויוני יותר בין היצרנים 

והיבואנים החבים בחובות מימון אלו.
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בחציון זה הצטרפו 
73 יצרנים ויבואנים 

חדשים, ל 1,327 
היצרנים והיבואנים 

המדווחים לתמיר

406,000 2017

373,399 2016

365,640 2015

343,032 2014

299,914 2012

2013330,708

סה"כ טון אריזות המדווח על ידי היצרנים 
והיבואנים החתומים עם תמיר

משקל אריזות בטון

415,000 2018

*הערכה לסיום השנה

מיולי ועד דצמבר 2018 דיווחו היצרנים והיבואנים על משקל אריזות 
 כולל בסך 202,201 טון שנכנס לשוק*. 

הדיווח הצפוי עד סוף 2018 עומד על 415,000 טון. 
*טון אריזות המדווח ע"י כ- 95% מהחברות

*
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 185,000 טון אריזות

הועברו למחזור והשבה
בחציון ה-2 של 2018

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

 נתוני המחזור לחציון השני של 2018 
  יעד מחזור לשנת 2018     מחזור צפוי חציון שני 2018

60%
91.1%

יעד כולל קרטון פלסטיקזכוכית*עץ

60%
128.2%

15%
229.5%

60%

22.5%
23.5%50%

53.2%
מתכת

על פי הוראות החוק נדרשת תמיר לעמוד עבורכם ביעדי המחזור הקבועים בחוק והנגזרים מהדיווח על המשקל הכולל של האריזות 
המשווקות על ידיכם לשוק הישראלי. האריזות העשויות מחומרים שונים )פלסטיק, מתכת, קרטון, זכוכית ועץ( נאספות ועוברות למחזור 

או השבה, לפי המפורט מטה בגרף.



אריזות.  פסולת  של  גדולה  כמות  מצטברת  רבים  עסקים  של  בחצרם 
האריזות  פסולת  להעברת  אלו  עסקים  מול  פתרונות  מובילים  בתמיר 
למחזור. ההתקשרות מול החברות מגובה בהסכם ייעודי הנועד לקדם 
את הפרדת הפסולת בצורה יעילה וסביבתית. נכון לסוף חציון שני, מעל 

ל- 1,100 חברות חתומות מולנו בהסכם ייחודי זה.

מתגמלים חברות שמפרידות אריזות פלסטיק:
את  מפרידים  אינם  רבים  עסקים  כי  התגלה  בשטח  שבוצעו  מבדיקות 
פסולת אריזות הפלסטיק. בעקבות כך ומכיוון שהגדלת הפרדת ואיסוף 
עבורנו   משמעותי  יעד  הינה  העסק  מבתי  הפלסטיק  אריזות  פסולת 
בתמיר, מיישמת תמיר "מודל תגמול" לבתי עסק אשר אוספים פסולת 

אריזות פלסטיק באמצעות כלי אצירה שבחצרם.

השנה, הוספנו למודל זה גם תגמול לבתי עסק אשר מפרידים פלסטיק 
קשיח גם ללא כלי אצירה למשל הפרדת: חביות, קוביות, ג'ריקנים ועוד. 
הפלסטיק  אריזות  פסולת  את  להגדיל  מצליחים  אנו  זה  מודל  בעזרת 

הנאספת בבתי העסק בישראל מידי שנה.
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 139 בתי עסק

חדשים ממחזרים 
ב'חצר האחורית' 

ומצטרפים ל-981 
חברות שעושות זאת 

עד כה

בשנת 2018 הצטרפו למודל התגמול 180 בתי עסק, מספר אשר 
מהווה גידול של 55% ביחס לכמות מקבלי התגמול בשנת 2017.

על מנת ללמוד איך להגדיל את מחזור הפלסטיק
בחברה שלך וליהנות מהתגמול, צור אתנו קשר בהקדם: 

 semi@tmir.org.il סמי אלקיים 
רכזת התקשרויות בתי עסק
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בחציון ה-2 של 2018 הגדלנו נוכחות! 

 פח כתום מוצב בסמוך לביתם
של 4 מיליון תושבים בישראל 

מבתי  אריזות  של  איסוף  ולאפשר  החוק  בדרישות  לעמוד  מנת  על 
הרשויות  עם  משמעותי  פעולה  שיתוף  תמיר  מובילה  התושבים 

המקומיות בישראל.

במסגרת שיתוף פעולה זה הוצבו במימון תמיר בתחומן של הרשויות 
המקומיות כלי אצירה שונים שמטרתם לאפשר לתושבים להשליך 
הכתום  הפח  בביתם.  הנאספת  האריזות  פסולת  כל  את  לתוכם 
נגיש  הירוק,  לפח  בצמוד  מוצב  שהוא  מכיוון  משמעותי  הסדר  הינו 

יותר לתושבים ומאפשר איסוף של אריזות מגוונות המהוות את רוב 
האריזות המצויות בביתנו בשגרה. בפחים הכתומים נאספת פסולת 

אריזות הפלסטיק, המתכת וקרטוני המשקה. 
בשנת 2019 אנו מתכננים לפרוס פחים כתומים בסמוך ל כ-200,000 

משקי בית נוספים.

סך משקי הבית הפרוסים פח כתום בשיתוף הרשויות המקומיות 
 עומד כיום על 1,214,982 ב-91 רשויות מקומיות.



מידי יום תושבי ישראל צורכים מגוון רב של מוצרים ארוזים מכל הסוגים: 
מזון, היגיינה, ניקיון, אופנה, טקסטיל ועוד. את פסולת אריזות הפלסטיק, 
המתכת וקרטוני המשקה שמצטברת ונאספת בכל משק בית בישראל, 
אנו מבקשים להפריד ולהשליך אל פח הכתום. את הקרטון ל-"קרטוניה", 
את בקבוקי הליטר וחצי ל"מחזורית". את הקרטון הדק לפח הכחול ואת 

אריזות הזכוכית לפח הסגול.

במהלך החציון השני של 2018 נאספה באמצעות כלי האצירה השונים 
המוצבים ברשויות המקומיות, כ-45,000 טון פסולת אריזות אשר הועברה 

 למחזור והשבה.
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כ-45,000 טון
פסולת אריזות

נאספו מהרשויות
המקומיות בחציון זה
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כ-140,000 טון פסולת אריזות נאספה 
מבתי העסק והועברה למחזור והשבה
חברות, מפעלים ובתי עסק ברחבי ישראל אוספים את פסולת אריזות הפלסטיק, המתכת, הקרטון והעץ המצטברת בחצרם. הפסולת 
נאספת על ידי 34 קבלני איסוף מורשים ע"י תמיר ומועברת למחזור והשבה. בחציון זה כ-140,000 טון פסולת אריזות נאספה מהתעשייה 

ממאות בתי עסק ומפעלים בישראל.
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 קמפיין יולי - 

ִמחזור מתחיל בבית 
עולה  לראשונה  נראה  הוא  בה  החתול,  דדי  עם  חדשה  בפרסומת  עלינו   2018 ביולי 
של  בסיומה  מגיע  דדי  הישראלי.  במטבח  לביקור  ומגיע  הבניין  של  הפחים  מעמדת 
בבית.  הכתומה  לשקית  האריזות  הפרדת  על  ומשגיח  המשפחתית  הערב   ארוחת 
מטרת הפרסום ללמד את הציבור הישראלי להתחיל את תהליך הפרדת האריזות כבר 
ונוחה.  קלה  להיות  יכולה  בבית  הפסולת  והפרדת  המחזור  שפעולת  ולהמחיש  בבית 
ויזואלית את  הפרסומת מתמודדת עם שאלת מיקום השקית הכתומה בבית, מציגה 
מיקום השקית לצד הפח הביתי ומסבירה אילו אריזות נכנסות לפח הכתום, תוך שמירה 

.FUN THEORY -על ה
הקמפיין עלה בערוצי הטלוויזיה המובילים 14, 13, 12 במקביל לערוצים 9 ו-20. 

הקמפיין לווה בפרסום על גבי אוטובוסים ברחבי הארץ, 800 שלטים מאילת ועד קריית 
שמונה ובקמפיין דיגיטל רחב ב- פייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב. 



 קמפיין נובמבר 2018 
 חורף חם בתמיר! 

המשך סדרת הפרסומות 
"ִמחזור מתחיל בבית"
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2018 עלה הסרט השני בסדרת הפרסומות "מחזור מתחיל בבית", בה נראה  בנובמבר 
הפעם דדי החתול, בביתו של השכן גוטמן, עורך ביקורת מחזור לאריזות בשקית הכתומה. 
גם סרט זה ממחיש לציבור הישראלי את מיקומה של השקית הכתומה בבית, מתחת 
הפרסומת  הכתום.  לפח  להיכנס  שצריכות  האריזות  את  ומציג  הביתי  הפח  לצד  לכיור 
זכתה בדירוג הפרסומות "הזכורות והאהובות" – בפרסומת האהובה ביותר והדיחה את 

הפרסומת של בזק עם עומר אדם מהמקום הראשון.
טלוויזיה: הקמפיין עלה בערוצי המובילים 14, 13, 12 בנוסף לערוצים 9 ו-20 

 ולראשונה עלינו גם בערוץ 11 "כאן".
דיגיטל: קמפיין דיגיטל רחב לקידום סרט הפרסומת ברשתות החברתיות-פייסבוק, 

אינסטגרם ויוטיוב. 
לראשונה עלינו בקמפיין באפליקציית WAZE – במסגרתו טורגטו משתמשים 

 הגרים ברשויות כתומות. הקמפיין זכה ליותר מ 2,500,000 חשיפות. 
רדיו: קמפיין רדיו במשך חודש ברשתות גל"צ וגלגל"צ. 

ערוץ הילדים: שת"פ תוכן במסגרתו שודרו סרטוני מתיחות העוסקים במחזור לפח הכתום 
ומשחק טריוויה באתר ובאפליקציית הערוץ, העוסק במחזור אריזות לפחים השונים. 

ערוץ הספורט: קמפיין חסויות ובאנרים.



קמפיין דצמבר - אתגר 
ִמחזור אריזות הזכוכית 
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מטרתו  דצמבר.  חודש  במהלך  לאוויר  עלה  הזכוכית"  אריזות  מחזור  "אתגר  קמפיין 
העלאת מודעות, עידוד מחזור אריזות זכוכית לפח הסגול והגעה ליעד באיסוף של 555 
טון אריזות זכוכית בחודש דצמבר. במסגרת הקמפיין, הציבור התבקש לאתר את הפח 
הסגול הקרוב לאזור מגוריו ולהכניס אריזות זכוכית לפח הסגול עם מדבקה בה ציינו 

שם וטלפון. רשימת הפחים הסגולים ומיקומם פורסמו באתר תמיר. 
בסיום המבצע התקיימה הגרלה בין 4,433 הפחים הסגולים הפרוסים ברחבי הארץ, 
מתוכם הוגרלו 24 פחים זוכים. מתוך כל תכולת הפחים הסגולים שעלו בגורל, נבחרו 
4 אריזות זכוכית עם פרטי הזוכים שעלו בהגרלה. הפרס – חופשה זוגית לאי הזכוכית 

באיטליה וסיור במפעל מקומי למחזור זכוכית. 
מובילי   40 ופייסבוק.  אינסטגרם   – החברתיות  ברשתות  בעיקר  התקיים  הקמפיין 
דעה ו-5 סלבס קידמו את הקמפיין על ידי העלאת פוסטים ברשת האינסטגרם. 
הסגול  לפח  שנכנסות  הזכוכית  אריזות  את  הציגו  האתגר,  על  סיפרו  הידוענים 
והצטלמו ליד הפחים הסגולים. הקמפיין לווה בפרסום על גבי אוטובוסים ושילוט 

חוצות ברחבי הארץ. 
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מעל למיליון תושבים בישראל נחשפו השנה 

להדרכה ישירה ומעמיקה בנושא 'הפח הכתום'
גם בשנת 2018 המשכנו להשקיע בפיתוח פעילויות הסברה מגוונות וזאת על מנת להעלות את המודעות לנושא הפרדת פסולת אריזות למחזור בקרב תושבי 
ישראל בכל הגילאים. פעילויות כגון סדנאות יצירה מקרטוני משקה משומשים, הצגות לילדים ומשחקים אינטראקטיביים לתלמידי היסודי הם חלק מפעילויות 
התוכן החדשות שנכנסו לסל הפעילויות הרחב אותו אנו מציעים לרשויות המקומיות במסגרת תקציב ההסברה המשותף. כל הפעילויות משלבות למידה 

חווייתית, המאפשרות העברת מסרים דרך משחק והנאה. 

516

17

115

20

925

104,131406

128

'חדרי בריחה' בחטיבות 
הביניים "איפה דדי"

הפצת תיקים ועלונים
להפרדת אריזות בבית הצגות לתיכונים פעילות "מחזור בזמר" 

לאזרחים ותיקים

1
תחרות הבניין 

הממחזר

סדנאות
בבתי ספר יסודיים

ימי שיא בבתי ספר 
לשכבות שלמות

47,291
הצגות בגני הילדים 

ובכתות א'-ב' 
הפעלות חוויתיות

בגני הילדים
 משקי בית קיבלו הדרכה

ישירה בבתיהן

להלן חלק מהפעילויות שבוצעו בחציון זה ברמה הארצית:
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מפגש הסברה תמיר והרשויות המקומיות, 

בנושא: מהפכת המחזור בישראל
בחודש דצמבר השנה קיימנו בפעם הראשונה מפגש הסברה של תמיר עם הרשויות המקומיות. בכנס נכחו מעל ל-130 משתתפים, ביניהם, גיא סמט סמנכ"ל 
בכיר במשרד להגנ"ס ועוד נציגים מהשלטון המרכזי כמו גם, מובילי ההסברה והתפעול של מהפכת המחזור בחלק נכבד מהרשויות המקומיות מאילת ועד 

קריית שמונה, ספקי תוכן ההסברה והפרסום ברמה הארצית ועובדי תמיר. 

הכנס עסק בחשיבות השותפות בין הרשויות המקומיות לתמיר בדרכי ההסברה וההנעה של תושבי מדינת ישראל להשתתפות במהפכת המחזור. מובילים 
ומובילות ברשויות המקומיות שתפו אותנו בפעילויות הסברה ייחודיות שהם קידמו ברשויות שלהם כגון: תחרות הבניין הממחזר בהרצליה ובראשל"צ, הסברה 
מדלת לדלת באמצעות תלמידים ברמת גן, פעילות יצירתית לגמלאים בפתח תקווה, סרטון הסברה ייחודי בכיכובו של ראש עיריית אריאל ופעילות תגמול 
תושבים בעמק חפר. בנוסף, הובלנו שולחנות עגולים בנושאים שונים אשר יהוו תחילת מסורת של פורומים מובילים לקידום פעילויות הסברה נוספות ומגוונות. 

לצפייה בסרטון תקציר הכנס לחץ כאן

https://www.youtube.com/watch?v=Xn9mnlfVhU8


12
רגולציה 

תמיר פועלת מול המשרד להגנת הסביבה וגורמים רלוונטיים אחרים ליצירת 
סביבת עבודה רגולטורית ועסקית יעילה יותר עבורכם היצרנים והיבואנים. 
סביבת עבודה זו אף מאפשרת לתמיר ליישם את תכנית העבודה הנגזרת 
מהוראות החוק ותנאי ההכרה שניתנו לתמיר על ידי המשרד להגנת הסביבה,

באופן המיטבי והיעיל ביותר תוך דיוק חובות המימון המוטלות על תמיר 
ברשויות המקומיות ביחס לפריסת כלי האצירה לפסולת אריזות ופינויים.

 להלן מספר דוגמאות לפעולות אותן מקדמת תמיר בחציון
השני של 2018:

לדיווחים	  ביחס  הרגולטור  מול  כללים מקלים  וקביעת   קידום 
הנדרשים מכם היצרנים והיבואנים על פי החוק וההסכם.   

 קיזוז עלויות הנדרשות מתמיר ברשויות המקומיות על הטיפול	 
בפסולת שאינה פסולת אריזות המצויה בפחים הכתומים.  

איסוף	  במימון  דיוק  ליצירת  ובקרה  פיקוח  במערכות   שימוש 
פסולת האריזות ברשויות המקומיות.  

מעורבות פעילה בדיונים עם המשרד להגנת הסביבה בנושא  	 
יעדי הפלסטיק וקידום פתרונות מחזור בישראל  



יעדים מרכזיים ל- 2019

 200,000
משקי בית עתידים להיפרס במהלך 
שנת 2019 בכך יעמוד על 1.5 מיליון 

המספר הכולל של משקי הבית 
החשופים לפח הכתום

350,000
טון אריזות ידווחו כפסולת

אריזות שתועבר למחזור והשבה
בשנת 2019

230
יצרנים ויבואנים יתווספו למאגר

היצרנים והיבואנים החתומים מול
תמיר סך כולל של היצרנים והיבואנים 
הצפוי יעמוד על 1,630 חברות המשק 

הישראלי

424,000
 טון אריזות ידווחו 

 על ידי היצרנים והיבואנים
בשנת 2019.




