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 ,מקבל שירותים יקר

   .2012 של הראשון לחציון תמיר של הראשון שנתי החצי הדוח את לך להגיש שמח אני

 עם הסכם על שחתמו השירותים מקבלי מספר על כללי עדכון למצוא תוכל זה בדוח

  בחובה השירותים מקבלי עמידת את לוודא כדי תמיר נקטה אותן הפעולות ועל ,תמיר

   .המיחזור ביעדי עמידה – האריזות חוק פי על עליהם המוטלת המרכזית

  בכל ותנקוט תמשיך תמיר ,האריזות חוק פי על חובותיכם קיום על שאמונה כמי

 .ביותר היעיל באופן ,אלו חובותיכם קיום לשם הנדרשות הפעולות

  גם זה אמון ולהצדיק להמשיך ומתחייב ,עתה עד בנו שנתתם האמון על לכם מודה אני

 .בעתיד

   .il.org.tmir.www בכתובת תמיר באתר למצוא ניתן תמיר של פעילותה על נוסף מידע

 

 ,בברכת שנה טובה

 ל"מנכ, קובי דר      

ל"דבר המנכ  
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  ,1.12.2011 ביום "מוכר גוף" -כ הסביבה להגנת המשרד ידי על אושרה תמיר•

 מיום החל ,עליהם חל האריזות שחוק ויבואנים יצרנים עם להתקשר והחלה
1.1.2012 

  450 -כ עם תמיר התקשרה ,2012 שנת של הראשונים החודשים ששת במהלך•

   .הסביבה להגנת המשרד י"ע אושר שנוסחו בהסכם ויבואנים יצרנים

 מהיצרנים אחד כל .המקורי השירותים להסכם תיקונים נספחי שני פרסמה תמיר•

 .אלו תיקונים עצמו על להחיל רשאי ,החלטתו פ"ע ,והיבואנים

 טון 250,000 – כ על עומד אלו ויבואנים יצרנים של השנתי האריזות משקל•

 הנמכרים ארוזים מוצרים של האריזה חומרי כלל של מהמשקל 40% -כ ומהווה
 *.בשנה בישראל

 תמיר הערכות פ"ע*

מקבלי שירותים   סטאטוס  -  



 

  מקבלי על האריזות בחוק המוטלת המרכזית החובה קיום לשם
 במספר תמיר נקטה ,המיחזור ביעדי עמידה - תמיר של השירותים

  המרכזיים המוקדים בשני התמקדות תוך להלן המפורטות פעולות

 :האריזות פסולת מצויה בהם

  ומפונה ונאספת הבית במשקי המצטברת אריזות של פסולת•

 .בישראל המקומיות הרשויות באחריות

  שונים עסק בתי של בשטחם המצטברת אריזות של פסולת•
   .העסק בתי באחריות ומפונה ונאספת

 פעולות אותן נקטה תמיר לשם

 עמידה ביעדי המיחזור



, ממשקל פסולת האריזות במדינת ישראל 55% -כ , על פי הערכות תמיר•

 .  מצטברת במגזר הביתי שברשויות המקומיות

נדרשת כל אחת מהרשויות המקומיות במדינת , בהתאם להוראות חוק האריזות•

איסוף ופינוי לפסולת אריזות , ישראל לקבוע וליישם את אחד מהסדרי הפרדה

 :הבאים

 .איסוף מופרד של פסולת אריזות באמצעות פח כתום -" פח כתום"•
חילוץ פסולת אריזות מזרם יבש שהופרד במסגרת הפרדת  -" יבש –רטוב "•

 .הפסולת האורגנית במקור

ייעודיים לפי סוג  מיחזורהפרדת פסולת אריזות במרכזי  -" זרמים ייעודיים"•
 .חומרי האריזה

ולפיו תממן תמיר  , להתקשר בהסכם עם תמיר, עוד נדרשות הרשויות המקומיות•

ופסולת האריזות שתיאסף בתחומי הרשות המקומית , ל"את יישום ההסדרים הנ

 .  למיחזורתועבר לרשותה ולבעלותה של תמיר אשר תוודא את העברתה 

כללי  -רשויות מקומיות   



 .בהסכם תמיר עם להתקשר המקומיות לרשויות פנייה•
 .ל"כנ התקשרות לקידום מקומיות רשויות 150 – כ עם פגישות•

  ההתקשרויות אופי לגבי מקומי לשלטון המרכז עם מ"מו קיום•

  לרשויות אריזות פסולת של ההפרדה הסדרי מימון וגובה

 .המקומיות

  המקומי השלטון לבין תמיר בין מוסכם הבנות מזכר גיבוש•

  לכלל בישראל מקומי לשלטון המרכז ל"מנכ י"ע הופץ אשר

 .המקומיות הרשויות ראשי

 .להלן כמפורט מקומיות רשויות 11 עם התקשרות•
 

פעולות תמיר –רשויות מקומיות   



 בהן ,מקומיות רשויות 11 עם הסכם על תמיר חתמה כה עד•

   :כדלקמן ,(אב בתי אלף 171 -כ) תושבים אלף 538 -כ מתגוררים

 

  – אילות חבל .א.מ ,מוצקין קריית ,אילת ,ים בת ,הרצליה•

 ."כתומים פחים" הסדר יישמו

 

  חבל .א.מ ,חפר עמק .א.מ ,משגב .א.מ ,אשר מטה .א.מ•

 .ייעודיים זרמים" הסדר יישמו - יזרעאל עמק .א.מ ,מודיעין

 

   ."יבש-רטוב" הסדר תיישם – ציונה נס•

פירוט התקשרויות חוזיות –רשויות מקומיות   



 רשויות 20-25 -כ 2012 שנת סוף עד כי היא הערכתינו•

 אחד ליישום הסכם על תמיר עם יחתמו נוספות מקומיות

 .אריזות פסולת של ההפרדה מהסדרי

2012הערכת התקשרויות לסוף  –רשויות מקומיות   



 להגנת המשרד עם שוטף בקשר מצויה תמיר

 עם ההתקשרויות קצב על אותו ומעדכנת הסביבה

 לוודא כדי היתר בין ,וזאת ,המקומיות הרשויות

  לרשותו העומדים האמצעים בכל ינקוט שהמשרד

 המוטלות החובות את המקומיות הרשויות על ויאכוף
   .החוק פי על כאמור עליהן

המשך  -רשויות מקומיות   



  ,במפעלים מצויה ישראל במדינת האריזות מפסולת 45% -כ ,הערכות פי על•

  היום העסקים במהלך אריזות פסולת מצטברת בהם ,וכדומה מסחר אזורי
  .יומי

  זו אריזות בפסולת לטפל רשאים ,עסק בתי כי קובע האריזות חוק•
 .המוכר הגוף באמצעות  ,בחירתם פי על ,אצלם שמצטברת

 העסק בתי מופנים לפיו מודל ליישם תמיר החלה יולי חודש של בתחילתו•

  שהצטברה האריזות בפסולת הטיפול את תבצע תמיר כי המעוניינים

  אותם הרישיון בתנאי עומדים אשר מורשים איסוף לקבלני ורק אך ,ברשותם
 .תמיר קבעה

 למיחזור תועבר ,אלו מורשים איסוף קבלני ידי על שתיאסף האריזות פסולת•

  היצרנים עמידת לצורך שנאספה האריזות מפסולת כחלק ותשתמש

 .האריזות חוק ביעדי תמיר עם שהתקשרו והיבואנים

 .תמיר של האינטרנט באתר למצוא ניתן המורשים האיסוף קבלני של רשימה•

 בתי עסק



  השנה בחצי האריזות פסולת מיחזור לשיעור הנוגע בכל תמיר שברשות הנתונים•

 .מלאים אינם 2012 שנת של הראשונה

 

  המיחזור ביעד 2012 בשנת תעמוד כי מעריכה תמיר ,אלו חלקיים נתונים פי על•

  (22.5%) פלסטיק ,(40%) לקרטון  הספציפיים המיחזור ביעדי וכן ,(40%) הכללי

   .(15%) ועץ

 

  לא כאמור תמיר בידי המצויים החלקיים הנתונים ,וזכוכית למתכת הנוגע בכל•

 לחומרים ביחס ,2012 -ל השנתיים המיחזור שיעורי את  עדיין להעריך מאפשרים

  .אלו

 

  מסוגי אחד לכל ,2012 -ב השנתיים המיחזור שיעורי בדבר ועדכניים מלאים נתונים•

 .הבא שנתי החצי בדוח יוצגו ,החומרים

 סטטוס מיחזור פסולת אריזות


