
Ⅰ דיווח תקופתי חציון
2013



20
13

 | 
תי

ופ
תק

ח 
דיוו

2

דבר המנכ"ל
יצרנים ויבואנים נכבדים,

אני מתכבד להגיש לכם את הדיווח החצי שנתי של תמיר לחציון הראשון של שנת 2013.

מזה 18 חודשים פועלת תמיר לקיום החובות המוטלות עליכם מתוקף חוק האריזות. חובות אלו 
כוללות בין היתר עמידה ביעדי המחזור, דיווחים למשרד להגנת הסביבה על משקל האריזות, 
התקשרויות עם רשויות מקומיות לצורך מימון כלל העלויות הקשורות באיסוף ופינוי של פסולת 
אריזות המופרדת ע"י התושבים בתחומי הרשויות המקומיות לשם העברתה למחזור וביצוע פעילויות 

הסברה וחינוך של הציבור הרחב, לשם שינוי הרגלי השלכת פסולת האריזות בקרב הציבור.

התקשרויות עם הרשויות המקומיות כמו גם פעילויות ההסברה לציבור הרחב, מלבד היותן חובות 
המוטלות כאמור מתוקף החוק, הינן פעולות הכרחיות הנדרשות לשם בניית תשתית יציבה להפרדה 

ואיסוף של פסולת האריזות והבאתה למחזור, וזאת לשם הבטחת עמידה ביעדי המחזור. 

מתוך ראייה זו פועלת תמיר לקידום ההתקשרויות עם רשויות מקומיות ויישום בפועל של הסדרי 
ההפרדה, האיסוף והפינוי של פסולת אריזות.

כפי שתוכלו לראות בדו"ח המצורף, מספר הרשויות המקומיות שהתקשרו בהסכם עם תמיר עד 
כה, עלה באופן משמעותי בהשוואה לשנה שעברה, ואני מעריך כי מספר ההתקשרויות יגדל ובזמן 
הקרוב רשויות מקומיות נוספות יחלו לפרוס בתחומן תשתיות מתאימות לאיסוף ופינוי של פסולת 

אריזות מופרדת למחזור. 
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בנוסף לדיווח על פעילויות של תמיר בחציון הראשון של 2013 ובנוסף להיקפי המחזור של פסולת 
האריזות בתקופה זו, תוכלו למצוא בדו"ח פירוט לגבי פעילויות ההסברה והחינוך בהן נוקטת תמיר 

בכדי לקדם חינוך הציבור להפרדת פסולת.

הדו"ח המצורף כולל גם את נתוני המחזור לשנת 2012, כפי שדווחו למשרד להגנת הסביבה בדו"ח 
השנתי אותו העבירה תמיר למשרד ביום 30.6.2013. 

אנו בתמיר נמשיך ונפעל בכדי לקדם עשייה שנובעת מהאחריות המוטלת על היצרנים והיבואנים 
בחוק האריזות, ונוודא כי עשייה זו נעשית באופן יעיל אשר תאפשר לכם לעמוד בחובותיכם על פי 

חוק זה.

בברכת חג שמח ושנה טובה ומבורכת      
 קובי דר,
מנכ"ל



20
13

 | 
תי

ופ
תק

ח 
דיוו

4

יצרנים ויבואנים:
עד כה התקשרו עם תמיר כ- 720 יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות. 

יצרנים ויבואנים אלו מדווחים לתמיר על המשקל הכולל של האריזות המשמשות 
אותם לשם ייצור ושיווק מוצריהם. משקל כולל זה עומד על כ-310,000 טון בשנה 
ומהווה להערכתנו כ–50% ממשקל כלל האריזות המשמשות יצרנים ויבואנים 

בישראל. 

תמיר נקטה במהלך החודשים האחרונים בפעילויות הסברה שונות להגברת 
המודעות של יצרנים ויבואנים לגבי חובותיהם ע"פ חוק זה ולקידום התקשרויות 
עם יצרנים ויבואנים נוספים, וזאת כדי לוודא כי יצרנים ויבואנים נוספים יתרמו את 

חלקם למאמץ הכלכלי הנדרש לקיום הוראות חוק האריזות. 

את רשימת היצרנים והיבואנים שהתקשרו עם תמיר ניתן למצוא בכתובת הבאה:
www.tmir.org.il/images/docs/list_3.9.13.pdf
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מה קורה בשטח
במהלך החציון הראשון של שנת 2013, המשיכה תמיר לבנות ולבסס את מערך 
האיסוף והמחזור של פסולת האריזות תוך התמקדות בשני המוקדים המרכזיים 

בהם מצטברת פסולת האריזות:

פסולת אריזות המצטברת במשקי הבית ונאספת 
ומפונה באחריות הרשויות המקומיות בישראל.

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



20
13

 | 
תי

ופ
תק

ח 
דיוו

6

התקשרויות עם רשויות מקומיות
ההסכמות אליהן הגיעה תמיר עם המרכז לשלטון מקומי, הן לגבי אופן 
איסוף פסולת האריזות ברשויות המקומיות והן לגבי מימון ההסדרים 
ברשויות אלו, סייעו רבות לקידום הפעילות ברשויות המקומיות, באופן 
אשר יאפשר לתמיר איסוף פסולת אריזות מופרדת והבאתה למחזור 

באופן יעיל מבחינה כלכלית, תוך מתן נגישות מיטבית לתושבים. 

להתקשרויות אלו חשיבות מרובה, שכן באופן זה נוצרת תשתית יציבה 
לאיסוף פסולת האריזות המופרדת והבאתה למחזור. בכך תתאפשר 

בטווח הארוך, עמידה ביעדי המחזור הקבועים בחוק. 

נכון להיום התקשרה תמיר עם 84 רשויות מקומיות ומועצות איזוריות 
בכל רחבי הארץ, בהן מתגוררים למעלה מ–3 מיליון תושבים 

תמיר פועלת יחד עם רשויות אלו לקידום והרחבת היקפי האיסוף 
וההפרדה של פסולת אריזות בתחומן, בין היתר באמצעות פריסה של 
תשתיות נוספות למחזור, פיתוח אמצעי מיון וטיפול בפסולת האריזות 
שנאספת והבטחת הגעת פסולת זו למחזור. הערכתינו היא כי עד סוף 
שנת 2013 יהיו קשורות בהסכם עם תמיר מעל ל- 100 רשויות מקומיות. 

את הרשימה המלאה של הרשויות המקומיות שהתקשרו עם תמיר ניתן למצוא בכתובת הבאה: 
www.tmir.org.il/municipalities/municipalitieslist

פח סגול לאיסוף אריזות זכוכית באשדוד

פח כתום לאיסוף אריזות בהרצליה
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בתי עסק
 נכון למועד הגשת דו"ח זה, קיבלו רישיון לאיסוף פסולת אריזות מבתי עסק,

16 קבלני איסוף אשר פועלים בשיתוף עם תמיר. 

קבלני האיסוף המורשים מדווחים לתמיר על נתוני איסוף פסולת האריזות מבתי 
העסק בישראל, והעברתה למחזור.

מערך זה של איסוף מבתי העסק באמצעות הקבלנים המורשים, מהווה נדבך חשוב 
ומרכזי במערך הכולל של תמיר לאיסוף פסולת אריזות ומחזורה. 

תמיר תמשיך ותעודד קבלנים נוספים להצטרף למעגל קבלני האיסוף המורשים 
וכן תעודד בתי עסק נוספים להצטרף למערך איסוף זה, מתוך מטרה להגביר את 

איסוף פסולת האריזות המצטברת בבתי העסק ואת מחזורה. 

מידע על קבלני האיסוף המורשים כאמור ניתן למצוא באתר האינטרנט של תמיר 
www.tmir.org.il/images/docs/contractors27.8.2013.pdf :בכתובת הבאה
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הסברה וחינוך – ממחזרים לעתיד טוב יותר
תמיר מבצעת פעילויות הסברה וחינוך בקרב 
התושבים בכדי לעודד שינוי בהרגלי השלכת 
פסולת האריזות על ידם והטמעת עקרונות של 

הפרדת הפסולת ומחזורה. 

והחינוך המתקיימות  פעילויות ההסברה 
ברשויות המקומיות אשר חתמו על הסכם עם 
תמיר, מתבצעות בתקציבים משותפים של 
תמיר והרשות המקומית ומתמקדות בפעילויות 
חינוך והסברה בגני הילדים, בתי הספר ובבתי 

התושבים עצמם. 

פעילויות אלו, בנוסף לפעילויות הסברה ארציות, מהוות מרכיב מרכזי ביכולתה 
של תמיר לקיים את הוראות חוק האריזות לאורך שנים ותמיר תמשיך ותשקיע 

בהסברה וחינוך התושבים לשם קידום מטרות אלו. 

פעילויות ההסברה והחינוך ברשויות המקומיות מתוכננות במשותף ע"י תמיר 
והרשות המקומית ומותאמות לצרכיה של הרשות בהתאם לסוג הסדרי ההפרדה 

הקיימים ברשות ובהתייחס לאוכלוסיה )שפה, מערכת חינוך וכדומה(. 

שיעור על הפרדת פסולת אריזות בעיר נשר
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במהלך החציון הראשון של 2013 פיתחה תמיר 
ערכות הסברה לגני ילדים המסבירות את תהליכי 
הפרדת הפסולת לדור הצעיר. בנוסף פותחו מערכי 
שיעור לגילאי בית הספר היסודי , המעניקים לדור 
העתיד את הבסיס הנדרש להפרדת פסולת מיטבית.

חומרי ההסברה כמו גם אמצעים לאגירת פסולת 
האריזות המיועדת למחזור בתוך הבית, מחולקים 
לכל בית אב במטרה להקנות לאזרחים מידע 
לגבי אפשרויות הפרדת ומחזור פסולת האריזות 

ביישוב ובקהילה.

כמהלך תומך בעשייה המקומית, עלה לאחרונה קמפיין ארצי שמטרתו לעודד את 
הציבור להפריד ולמחזר פסולת אריזות. קמפיין ארצי זה לווה באתר אינטרנט תומך 
אשר מסביר לציבור הרחב את האפשרויות הקיימות במרחב הציבורי להפרדה 

.www.arizot.org.il ולמחזור פסולת אריזות. לצפייה באתר

חלוקת שקיות לאיסוף אריזות למחזור 
במועצה אזורית יואב
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2013  I  נתוני מחזור חציון
)במועד דו"ח זה, טרם התקבלו כל הדיווחים לחציון הראשון של 2013, לפיכך, 

הנתונים להלן מבוססים על כ-90% מהמשקל הכולל הצפוי לחציון המדווח(.  

להלן שיעורי המחזור לחציון ה-I  של 2013

סה"כ אחוז סוג החומר
מחזור מוכר

יעד מחזור 
2013

121%50%נייר וקרטון
28%22.5%פלסטיק

47%40%מתכת
50%*ראה הערהזכוכית 

55%15%עץ
73.4%50%כולל

 *  הטיפול בפסולת אריזות הזכוכית נמצא בבחינה משותפת של תמיר 
והמשרד להגנת הסביבה.
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מחזור פסולת אריזות – סיכום שנת 2012
להלן נתוני המחזור הסופיים לשנת 2012 כפי שהוגשו למשרד להגנת הסביבה 
תמיר  בהתבסס על הדו"חות המבוקרים שהתקבלו ממקבלי השירותים של 

מהרשויות המקומיות וקבלני האיסוף המורשים:

אחוז המחזור לשנת 2012

סה"כ אחוז סוג החומר
מחזור מוכר

יעד מחזור 
2012

100%40%נייר וקרטון
25%22.5%פלסטיק

41%30%מתכת
40%*ראה הערהזכוכית 

112%15%עץ
63.0%40%כולל

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


