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דיווח חציון ראשון 2020



דבר המנכ"ל

שנת 2020 החלה כמו עוד שנה מלאה בעשייה, להשגת היעדים 
ומטרות, איש לא צפה את משבר הקורונה שהופיע במהלך החציון 

 והשפיע על כולנו בהיבטים רבים. 
אני מזמין אתכם לקרוא איך השפיע משבר הקורונה על הפעילות 

שלנו בהמשך הדיווח.

למרות המשבר אנו לא עוצרים, בחציון זה הצטרפו לתמיר 74 יצרנים 
ויבואנים נוספים כשמטרתנו לעודד את היצרנים והיבואנים לקיים את 
חובותיהם בחוק האריזות להתקשר עמנו בהסכם ועל ידי כך להגדיל 

את בסיס הדיווח בכדי שהנטל יתחלק באופן הוגן ושוויוני.

המשכנו בפעילות גם בזירת הרשויות המקומיות ובחציון הראשון של 
2020 נוספו כ-  67,135 משקי בית חדשים ב-22 רשויות מקומיות.

הוספנו שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בכדי לוודא קבלת דיווחים 
מדויקים ולשלם רק על מה שנדרש, בעזרת חיישני IOT לניטור בתוך 

הפח הכתום ועל משאית האיסוף, והכנסת דיווח אוטומטי על המשקל 
הנאסף מהקרטוניות, באמצעות אפליקציות מובייל שפתחנו. 

לאחר השקעה רבה בפתרון חדשני ועיצובו, אני נרגש לראות מוצרים 
 ראשונים עם סמלי המחזור בשוק. 

הוספת סמלי המחזור על גבי האריזות מחזקת את התדמית 
 הסביבתית שלכם ומהווה כלי הסברה פשוט לתושבים, 

להכוונה  ברורה לאיזה פח יש להשליך כל אריזה. 

הצטרפו גם אתם למהלך זה, אליו הצטרפו החברות הגדולות במשק, 
וחזקו את התדמית הסביבתית שלכם בקרב הצרכנים והציבור הרחב 

ותודה לכל מי שכבר הצטרף.

אני מודה לכולכם על שיתוף הפעולה גם בתקופה מאתגרת זו.

 בברכה,
רני איידלר, מנכ"ל



הנושאים העיקריים לדיווח 
חציון ראשון 2020



פתחנו את שנת 2020 עם יותר מ- 1540 יצרנים ויבואנים, אליהם הצטרפו 
בחציון הראשון של השנה, 74 יצרנים ויבואנים חדשים.

גם בתקופה מורכבת זו לנו כתושבים/ציבור וגם לתעשייה , 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.

 בחציון הראשון
של 2020 

הצטרפו לתמיר 
74 יצרנים 

ויבואנים נוספים



 195,000 טון אריזות 
 הועברו למחזור והשבה 

בחציון ה-1 של 2020
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

יעד כולל

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

נתונים עדכניים:
195,000 טון אריזות הועברו למחזור והשבה בחציון ה- 1 של 2020

אחוזי מחזור- צפי:

קרטון פלסטיקעץ
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מעודדים מחזור גם ב"זרם המסחרי"

על מנת לעודד מפעלי מחזור לבצע פעולת גריסה, שטיפה ויצירת חומר גלם 
למכירה מפסולת אריזות, תמיר מתגמלת מפעלי מחזור הממחזרים אריזות 

פלסטיק מורכבות. שקי הענק - "ביג באג" העשויים מפוליפרופילן )PP( הינם 
 מורכבים למחזור, לכן ברובם הגיעו בעבר להטמנה. 

בשנת 2019 יצאנו לפיילוט המתגמל מפעלי מחזור על מחזור שקי הענק 
 שממשיך בשנת 2020. במסגרתו תמיר מתגמלת את מפעל המחזור עבור 

 כל טון של שקי ביג בג שעבר מחזור בארץ. כך גם נגדיל את מחזור הפלסטיק 
 וגם נגרום לכך שהאריזות ימוחזרו בארץ. 

בשנת 2020 אנו צפויים לקדם בתגמול זה תוספת של 5500 טון אריזות ביג בג. 
בחציון הראשון מוחזרו כ-3000 טון ביגבגים ב-3 מפעלי מחזור מוכרים: שחף, 

פלסטי סיטי, גל מחזור.



בעל עסק ,
הפרדת אריזות בבית העסק יכולה להביא לך תועלת כלכלית בנוסף לעמידה בדרישות החוק.

העסק שלך מחויב על פי החוק להפריד ולדאוג למחזור פסולת האריזות שהצטברה בחצר בית העסק.
דוגמאות לבתי עסק: מחסן חומרי גלם, מרכז לוגיסטי, מפעל מייצר, קניון, חנויות ורשתות קמעונאיות ועוד 

דוגמאות לפסולת אריזות תעשייתית: חביות מתכת או פלסטיק, ג'ריקנים, ביגבגים, קרטונים, 
קרטוני מאסטר, טבורי קרטון, ארגז פלסטיק ועץ, משטחי פלסטיק ועץ, שרינקים מפלסטיק, 

שקי ניילון, מכלי 1000 ליטר ועוד.

info@tmir.org.il :לפרטים נוספים פנו ל

הפסולת נאספת על ידי 38 קבלני איסוף 
אשר אושרו על ידינו לטפל בפסולת מהזרם המסחרי. 

 לצפייה בטבלת קבלנים מורשים  
לחץ כאן

148,000 טון פסולת אריזות נאספה מהזרם 
המסחרי והועברה למחזור והשבה בחציון זה



לכתוב – 2019

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

 בחציון הראשון של 2020 נוספו כ-  67,135 משקי בית חדשים ב-22 רשויות מקומיות. 
 סך משקי הבית החשופים לפח כתום בשיתוף הרשויות המקומיות עמד בסוף החציון הראשון 

על  1,424,573 משקי בית ב- 107 רשויות מקומיות

גידול משמעותי בכמות משקי הבית החשופים 
לפח הכתום מעל 4.7 מיליון תושבים בישראל 

חשופים לפח הכתום

הוספת משקי בית

לדוגמא:

 חיפה

קריית ביאליק

עפולה
באר-שבע

מ.א. תמר

הרחבת
פריסה קיימת

 פריסות
חדשות



תקופה מאתגרת הייתה לנו - ועדיין נמשכת 
השפעת הקורונה על הפעילות

 פעילות איסוף האריזות הוגדרה חיונית והמשיכה בכפוף להגבלות באופן שוטף, תוך התגברות צוותי האיסוף 
והמיון על חוסר בכח אדם בשל הריחוק החברתי או בידוד.

 במטרה להקל על הקשיים בעקבות המצב במשק, דחינו בחודש את מועד הוצאת חיובי הרבעון השני ליצרנים 
וליבואנים ואפשרנו, באישור המשרד להגנ"ס, דחייה בחודשיים בהגשת הדיווח השנתי לשנת 2019.

השפעה על האיסוף והמחזור:
בתקופת שיא המשבר ביצענו מעקב שוטף לזיהוי השפעת המשבר על הכמויות הנאספות.
בזרם המסחרי: ניכרה ירידה משמעותית באפריל, בעיקר בפלסטיק ובקרטון, בשל ההאטה

במשק. אך אלו הושלמו והתאזנו בחודשים העוקבים, הודות לתמריצים וגיוס קבלנים חדשים.
בזרם הביתי: 

* לצורך הניתוח נבחנו רק רשויות עבורן התקבל דיווח תקין במאי ויוני 2020

שיעור השינוי מאשתקד
משקל נאסף בזרם הביתי בחודשים מרץ+אפריל+מאי+יוני

 ביטוי 
להאטה במשק

 עלייה קטנה ביוני,
ביטוי להתאוששות המשק 

בחודשי הקיץ

עלייה משמעותית במרץ 
 בק״ג למ״ב בשל השהייה 
 בבתים + הרחבת פריסת 

הפח הכתום

העלייה נובעת מהשהיית חוק הפיקדון 
)בהוראת משרד הבריאות( - בקבוקי 

משקה מזכוכית הועברו לפח הסגול,  
במקום לנקודות האיסוף במרכולים



 במטרה לעודד את הציבור להמשיך להפריד אריזות למיחזור 
גם בימי הקורונה יצאנו בקמפיין הסברה במדיה הארצית בשיתוף 

 פעולה עם קשת 12 בתכנית הבוקר "פאולה וליאון",
יצרנו 10 פינות תוכן "עידוד בבידוד" עם כוכבי הילדים ליאון ויואב 

שהעבירו פעילויות ומשחקים למשפחות וילדים בשילוב אריזות 
 ריקות רגע לפני שהן מושלכות למחזור בפח הכתום.

 פינות התוכן קודמו במאקו, בסושיאל ובמתחם ייעודי 
של "עידוד בבידוד"

"עידוד בבידוד" בתקופת הקורונה



טכנולוגיות מתקדמות לדיווח ולדיוק 
התשלום ברשויות המקומיות

טכנולוגיות מתקדמות לדיווח ולדיוק התשלום
 המשך הטמעת פיתוח אפליקציה מתקדמת לשליטה באיסוף הקרטון הנאגר בקרטוניות  שפזורות במרחב הציבורי במדינת ישראל. 

 יישום זה מביא לדיוק המימון, התייעלות וחיסכון בעלויות ודיווח אמין למשרד להגנ"ס. במקביל, הרשות המקומית 
מקבלת תמונת מצב אמינה ומפורטת, המאפשרת את שיפור השירות.

חיישני IOT לניטור בתוך הפח הכתום ועל משאית האיסוף
 במטרה לשפר את השירות לאזרח ולרשות המקומית ולהתייעל גם בתהליכי פינוי פסולת האריזות 

 מהפחים הכתומים אנו פועלים להכנסת  טכנולוגיות שונות על גבי המשאיות והפחים השונים . 
 לדוגמא : חיישני נפח ותנועה בתוך הפחים הכתומים הנייחים/מונפים.

 ומערכת נוספת לתיעוד הפינוי מהעגלות הנמצאות רובן בחדרי אשפה  תצלם את  מהלך הפינוי 
ותדייק את הדיווח והתשלום עליו.

 השימוש במערכות הנ"ל יאפשר התייעלות בשל התאמה מרבית הפינויים בהתאם למידע אמין 
על תכולת הפח  ויביא לדיוק בדיווח ושיפור השרות לתושב .



FUN CYRCLE -ברוח החג, כחלק מאסטרטגיית ה TV לקראת חג הפורים עלינו בקמפיין

 הקמפיין כלל גם פעילות DEDI Challenge שהופנתה לילדים ונוער בשיתוף אפליקציית טיקטוק. המשתתפים הוזמנו להתחפש לדדי החתול 
 ולצלם את האתגר שלהם ולהפריד אריזות לשקית הכתומה עם הפסקול של הפרסומת. 

הקמפיין הדיגיטלי זכה לחשיפה של מעל 5.2 מיליון צפיות.

הסרטונים הטובים ביותר זיכו את יוצריהם במפגש של פעם בחיים עם משפיעני הרשת והטיקטוקרים האהובים אנה זק וקווין רובין.

פעילות חגיגית לחג הפורים 



כשותפים מרכזיים ביישום חוק האריזות, הנכם שותפים לתרומה בשמירה על הסביבה ובהפחתת הטמנת פסולת אריזות.

במטרה לחזק את התדמית הסביבתית שלכם היצרנים והיבואנים החתומים בהתקשרות עם "תמיר", ולהביא את תרומתכם לידיעת 
הציבור, יזמנו בתמיר מהלך של הוספת סמל מחזור על גבי אריזות המוצרים שלכם.

בנוסף לחיזוק התדמיתי מהווה מהלך זה כלי הסברה פשוט לתושבים, של מתן תשובה ברורה לאיזה פח יש להשליך כל אריזה. 

הצטרפו גם אתם למהלך זה, אליו הצטרפו החברות הגדולות במשק, וחזקו גם אתם את התדמית הסביבתית שלכם בקרב הצרכנים 
והציבור הרחב. 

דוגמאות להמחשה ממוצרים שנמצאים בשוק

 לינק להצטרפות:
https://b.tmir.org.il/partners/

סמלי מיחזור על אריזות
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יעדים מרכזיים ל- 2020 

 150,000

t

375,000

200

432,000

 150,000
משקי בית עתידים להיפרס במהלך
שנת 2020 בכך יעמוד על 1.55 מיליון

המספר הכולל של משקי הבית
החשופים לפח הכתום

375,000
טון אריזות ידווחו כפסולת אריזות 

שתועבר למחזור והשבה
בשנת 2020

200
יצרנים ויבואנים יתווספו למאגר

היצרנים והיבואנים החתומים מול
תמיר סך כולל של היצרנים והיבואנים
הצפוי יעמוד על 1,750 חברות המשק

הישראלי

432,000
טון אריזות ידווחו

על ידי היצרנים והיבואנים
בשנת 2020

יעדים מרכזיים ל-2020



נתראה בחציון הבא!


