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דבר המנכ"ל

בסגרת דיווח זה, אני שמח לספר לכם על העשייה הרחבה שנעשתה על ידי תמיר 
בחציון הראשון של 2019 במטרה להמשיך ולקיים עבורכם את חובותיכם על פי 

הוראות החוק ודרישות המשרד להגנת הסביבה ביעילות מירבית. 

בשיטת הדיווח, אחרי מאמץ רב שנים  שיפור משמעותי  אפתח בדגש מיוחד על 
מול המשרד להגנת הסביבה, על מנת להקל עליכם את משימת הדיווח ובחלק 
 מהמקרים גם את ההוצאה הישירה שלכם על "מכיני" הדיווח, תמיר קיבלה

עבורכם את אישור המשרד להגנת הסביבה לשיטת דיווח חדשה: 

טון  מ-300  נמוך  אריזותיהם  משקל  אשר  ויבואנים  יצרנים  מחזור:  פי  על  דיווח 
לשנה, יוכלו לדווח על בסיס השינוי במחזור המכירות שלהם על פי ההנחיות אותן 
תוכלו למצוא באתר האינטרנט של תמיר. שיטת דיווח זו מצטרפת לשתי השיטות 
שינוי.  ללא  נשארו  אשר  המצומצמת,  והשיטה  המפורטת  השיטה   -  הקיימות 
השיטה את  לבחור  תוכלו   )2019 שנת  )דיווח  הקרוב  השנתי  מהדיווח   החל 

המתאימה ביותר עבורכם. 

 גם בתחום הטכנולוגי אנו שואפים לשיפור מתמיד. תחנת המיון בעפולה שודרגה
 2019 מיוני  החל  בעולם.  מהמתקדמות  מיון  לטכנולוגיות  בהתאמה  היום  ופועלת 
80% מהחומרים באופן טכנולוגי  ידנית לתחנה הממיינת  מיון  הפכה התחנה מתחנת 
וזאת על מנת לשפר את יכולת המיון וחילוץ האריזות הנאספות באמצעות הפחים 
הכתומים. אנו צופים כי שינוי זה יביא להגדלת כמות פסולת האריזות המחולצת 

ואף לשיפור באיכות החומר העובר למפעלי המחזור.

על  והבקרה  המעקב  לשיפור  מתקדמות  מערכות  לשימוש  הכנסנו   לאחרונה 
הפינוי  ברכבי  מתקדמת  מובייל  אפליקציית  הכולל  זה,  פיתוח  קרטון.   איסוף 
ברשויות  האיסוף  כמויות  על  הדיווח  לדיוק  הביא  המידע,  לניתוח   ומערכת 
ניטור  יישום זה מהווה תחילתו של מהלך כולל להכנסת טכנולוגיות  המקומיות. 
כתומים  ופחים  זכוכית  קרטון,  אריזות  פסולת  פינוי  של  ב"עולמות"  מתקדמות 

ברשויות.

המתקשרים  והיבואנים  היצרנים  מעגל  את  להרחיב  במאמציה  ממשיכה  תמיר 
ולהגדיל את בסיס הדיווח,  עם תמיר לשם קיום חובותיהם על פי חוק האריזות 
כך שהנטל יתחלק באופן הוגן ושוויוני בין כל היצרנים והיבואנים החייבים בחוק. 
בחציון זה הצטרפו לתמיר 65 יצרנים ויבואנים נוספים, כך שאנו סוגרים את החציון 

הראשון עם מעל 1,400 יצרנים ויבואנים הקשורים  עמנו  בהסכם.

במקביל, בסיום חציון זה כבר מעל 4 ורבע מיליון תושבים בישראל חשופים לפח 
יחשפו לפח  כי 200,000 משקי בית חדשים  ועד סוף השנה אנו מקווים  הכתום 
הכתום. כך יתאפשר להם להפריד כראוי את פסולת האריזות המצויה בבתיהם 

ולהשליכה לפח המתאים.

יצרנים ויבואנים נכבדים,

 בברכת שנה טובה והמשך עשייה פורה ומוצלחת,
רני איידלר, מנכ"ל



הנושאים העיקריים לדיווח 
חציון ראשון 2019



אנו בתמיר מעוניינים להקל עליכם היצרנים 
והיבואנים באופן הדיווח השוטף. 

לאחר תהליך ארוך מול המשרד להגנת הסביבה קיבלנו עבורכם אישור ולפיו החל 
מהדיווח השנתי של 2019, יצרנים ויבואנים אשר משקל האריזות שלהם נמוך מ-300 
טון בשנה, יוכלו לדווח בשיטה חדשה ונוחה אשר מתווספת לשיטות דיווח הקיימות.

בשיטה החדשה, יצרן/יבואן יעביר דיווח מפורט מבוקר רו"ח לשנת הבסיס ובשנים 
שלאחר מכן יעדכן את הדיווח הנ"ל בהתאם לשינויי שחל במחזור הכספי שלו.

כך לדוגמא יצרן/יבואן שהעביר דיווח מפורט מבוקר רו"ח לשנת 2018 יוכל לדווח 
 את שנת 2019 על פי השינוי שחל במחזור הכספי של החברה בין שנת 2019 
ל-2018 )בהתאמה לכל קבוצות החומרים( כאשר רואה החשבון יציין באישור 
לדיווח כי הדיווח הנ"ל נעשה בהתאמה לשינויי שחל במחזורה הכספי של החברה 

בין השנים הנ"ל )יצוין גם גובה השינוי(.

אחת לחמש שנים ועבור כל שנה ראשונה של תקופת הכרה חדשה )2027,2022 
וכו'( יש להעביר בכל מקרה דיווח מפורט.

 שיטה זו תחסוך זמן בהכנת הדיווח
ועלויות ביקורת של רואה החשבון

 לצפייה בנספח דיווחים מלא להסכם התקשרות יצרן/יבואן עם תמיר 

לפרטים נוספים בקרו באתר האינטרנט של תמיר
 http://www.tmir.org.il/

 חדש! הקלות
בשיטת הדיווח

לחץ כאן 

http://www.tmir.org.il
http://www.tmir.org.il/download/files/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%20%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%A8%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%9F%20%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90%D7%9F.pdf


פתחנו את 2019 עם 1,365 יצרנים ויבואנים המדווחים לתמיר אליהם התווספו 
65 חדשים, כך שאנו סוגרים את החציון הראשון עם מעל 1,400 יצרנים ויבואנים 

הקשורים  עמנו.

אנו משקיעים מאמצים רבים ביצירת קשר עם אותם יצרנים ויבואנים שטרם 
התקשרו בהסכם. 

מטרתנו היא להרחיב את מעגל היצרנים והיבואנים המתקשרים 
עם תמיר לשם קיום חובותיהם על פי חוק האריזות ולהגדיל את 

 בסיס הדיווח, כך שהנטל המימוני יתחלק באופן הוגן ושוויוני
בין כל היצרנים והיבואנים החייבים בחוק

מתחילת 2019 
 הצטרפו לתמיר

 65 יצרנים
ויבואנים נוספים
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406,000

373,399

365,640

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

משקל אריזות בטון

**424,000

*הערכה לסיום השנה



 190,776 טון אריזות 
 הועברו למחזור והשבה 

בחציון ה-1 של 2019
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.

60%
97.2%

יעד כולל

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

 נתוני המחזור לחציון הראשון של 2019 
  יעד מחזור לשנת 2020     מחזור צפוי חציון שני 2019

קרטון פלסטיקזכוכית*עץ

60%
128.5%

15%
358.1%

60%

22.5%
34.9%50%

50.5%

מתכת



1,215 בתי עסק החתומים 
עם תמיר, מפרידים פסולת 
אריזות המצטברת בחצרם

בחצרם של עסקים רבים מצטברת כמות גדולה של פסולת אריזות שיש להפרידה ולהעבירה למחזור. לאור מורכבות תהליכי ההפרדה והאיסוף אנו 
מקדמים מגוון של פתרונות מול בתי העסק שלכם להעברת פסולת האריזות למחזור. הגדלת תחום ההפרדה והאיסוף של פסולת אריזות פלסטיק בבתי 
העסק הינו יעד משמעותי עבורנו בתמיר. לכן, על מנת לעודד את בתי העסק השונים, תמיר מיישמת "מודל תגמול" לבתי עסק אשר מפרידים פסולת 
אריזות פלסטיק באמצעות כלי אצירה שונים שבחצרם. מודל זה עוזר לבתי עסק ליישם את חובתם החוקית וכמו כן משפר את יכולת העמידה של תמיר 

ביעדי המחזור, בדגש על פלסטיק.
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סיכום מודל תגמול
  בתי עסק חתומים     בתי עסק מקבלי תגמול

סה"כ משקל פלסטיק אריזות שנאסף באמצעות 
מודל התגמול )לפי חציונים(:

  משקל בטון



האמצעי העיקרי להפרדת פסולת אריזות ואיסופה 
מבתי התושבים הוא הפח הכתום. 

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

במסגרת שיתוף פעולה זה הוצבו במימון תמיר בתחומן של הרשויות המקומיות פחים 
כתומים שמטרתם לאפשר לתושבים להשליך את פסולת האריזות הנאספת בביתם. 

מתחילת השנה, נוספו כ-19,000 משקי בית ב-7 רשויות מקומיות. 
סך משקי הבית החשופים לפח כתום בשיתוף הרשויות המקומיות עומד כיום על 

1,230,500 ב-91 רשויות מקומיות.

 עד סוף השנה, אנו מקווים להשלים ל-200,000 משקי בית חדשים שיחשפו
לפח הכתום.

 מעל 4 ורבע מיליון תושבים בישראל
חשופים לפח הכתום



כ-131 אלף פחים כתומים הפרוסים ברחבי הארץ 
ומשרתים את תושבי ישראל להפרדת פסולת 

אריזות מפונים מידי יום במשאיות ייעודיות ומשם 
מועברים למיון ומחזור.

בישראל פועלות שתי תחנות מיון מרכזיות - בעפולה ובראשון לציון, אליהן מגיעות 
המשאיות המלאות בפסולת אריזות למיון.

התהליך שמתבצע בתחנות כולל מיון הפסולת לשבעה חומרים שונים, באמצעות 
קו מיון טכנולוגי שבו הפסולת ממויינת בצורה יעילה ומיטבית. כך למשל אריזות 
המתכת מממוינות ע"י מגנט ענק שאליו נצמדות המתכות, שואב אבק גדול אליו 
נשאבות שקיות הפלסטיק וכל זאת בנוסף לעיניים אופטיות שיודעות להפריד את 

יתר חומרי הפלסטיק השונים. 

החל מיוני 2019 תחנת המיון עפולה הפכה מתחנת מיון ידנית לתחנה הממיינת את 
80% מהחומר באופן טכנולוגי ואנו צופים הגדלת חילוץ פסולת אריזות ואף שיפור 

באיכות החומר העובר למפעלי המחזור.

לאחר תהליך המיון, האריזות נכבשות לקוביות )באלות( ומשם מועברות למפעלי 
המחזור השונים בארץ ובחו"ל אשר הופכים את האריזות לחומרי גלם החוזרים 

כמוצרים חדשים לתעשייה.

מעל 80% מפסולת האריזות עוברת למחזור או השבה מתוך פסולת 
האריזות שמגיעה מהפחים הכתומים. 

כ-10,000 טון 
פסולת אריזות 

נאספו מהפחים 
הכתומים 

והועברו 
לתחנות המיון

 בנוסף, נאספה פסולת אריזות ממרכזי המחזור 
 ברשויות המקומיות הכוללת אריזות פלסטיק, מתכת, קרטון

וזכוכית במשקל כולל של כ-50 אלף טון בחציון זה



לכתוב – 2019

134,773 טון פסולת אריזות נאספה מהזרם 
המסחרי והועברה למחזור והשבה בחציון זה
חברות, מפעלים ובתי עסק ברחבי ישראל אוספים את פסולת אריזות 
הפלסטיק, המתכת, הקרטון והעץ המצטברת בחצרם. הפסולת נאספת על 
ידי 35 קבלני איסוף אשר אושרו על ידינו לטפל בפסולת מהזרם המסחרי. 

לצפייה בטבלת קבלנים מורשים לחץ כאן 

2013

164,000175,000
202,000

223,000
248,000

268,000
 

 282,019

צפי 201420152016201720182019

מחזור בזרם המסחרי לאורך השנים

http://www.tmir.org.il/content/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A3.aspx


להלן מספר כמות הנחשפים בחציון זה בפעילויות ההסברה שלנו ברמה הארצית:

35,800
מגזר חרדי

חציון הבא
 סדנת

"המחזור מתחיל בבית"

55,030
סדנאות

בבתי ספר יסודיים

22,910
 חטיבות ביניים

ותיכונים

43,820
הפעלות חוויתיות

בגני הילדים

68,271
הסברה מדלת לדלת

700
הגיל השלישי

55,934
הפצת חומרי הסברה

במרץ 2019 עלינו עם הפרסומת הראשונה והאהובה שלנו, עם דדי החתול והשכן אלי. הפרסומת זכתה ב-2015 במקום הראשון כפרסומת הזכורה ביותר 
במדד הזכורות והאהובות של גלובס. הפרסומת עלתה בערוצי הטלוויזיה המובילים 12 ו- 13 ובערוצים כאן11, 20 ו-9. 

בנוסף למדיות הארציות אנו פועלים לאורך כל השנה ברשויות המקומיות וכך, גם בחציון זה המשכנו להביא לתושבי ישראל פעילות הסברה חוויתית, 
ייחודית ומגוונת, מותאמת לקהלי היעד השונים, בשפות השונות ובעיקר בגובה העיניים. 

שיתופי פעולה יצירתיים הובילו לפיתוח תכנים חדשניים ויצירתיים עבור ילדי ישראל: הצגות תוכן חדשות לגיל הרך, משחקים בטכנולוגיית מצלמת קינקט 
לתלמידי בתי הספר היסודיים, ויצירת דמות קומיקס חדשה אשר מובילה סיפורים שונים בנושא מחזור אריזות והפח הכתום עבור המגזר החרדי. בנוסף, 
בימים אלו אנו מסיימים פיתוח של סדנת קווסט חדשה עבור תלמידי כיתות ג'-ו', אשר תמקד את השיח בנושא הפרדת פסולת בבית לתלמידים באופן 

חוויתי ומאתגר.

פרסום והסברה בגובה העיניים



 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

200
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.

יעדים מרכזיים ל-2019



בברכת שנה טובה


