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דבר המנכ"ל
יצרנים ויבואנים נכבדים,

אני מתכבד להגיש לכם את הדיווח החצי שנתי של תמיר לחציון הראשון של שנת 2014.

תמיר ממשיכה לפעול גם בימים אלו לקיום החובות המוטלות עליכם היצרנים והיבואנים של 
מוצרים ארוזים, מתוקף חוק האריזות. במהלך החציון הראשון של שנת 2014 המשיכה תמיר את 
הפעילות הענפה ביישום חוק האריזות בתחומן של רשויות מקומיות רבות בישראל. נכון לסיום 
חציון זה ישנן קרוב ל-160 רשויות אשר חתמו על הסכם התקשרות לצורך יישום הסדרי הפרדה 
ופינוי של פסולת אריזות בתחומן. בד בבד עם התרחבות פריסת הפחים הכתומים אשר נגישים 
כיום כבר לכ–750,000 תושבים, המשיכה תמיר לקיים פעילויות הסברה וחינוך הציבור להפרדת 

פסולת אריזות ומחזורה.

ההתקשרויות עם הרשויות המקומיות, כמו גם פעילויות ההסברה לציבור הרחב, מלבד היותן 
חובות המוטלות עליכם היצרנים והיבואנים מתוקף החוק, הינן פעולות הכרחיות הנדרשות לשם 
בניית תשתית יציבה להפרדה ואיסוף של פסולת האריזות והבאתה למחזור, וזאת לשם הבטחת 

עמידתכם ביעדי המחזור גם לטווח הארוך 

במהלך החציון הראשון של שנת 2014 השקנו את מערכת הדיווח האינטרנטית המאפשרת לכם 
היצרים והיבואנים דיווח פשוט ונוח של הנתונים הנדרשים על פי הוראות החוק. בד בבד עם השקת 
המערכת קיימנו הדרכות מקוונות כדי לסייע לכם להשלים את הדיווח כנדרש ובכך להתאים את 
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

הדיווח לדרישות המשרד להגנת 
הסביבה. אני מקווה כי המעבר לדיווח 
מקוון יאפשר לכם לבצע את הדיווחים 

בצורה פשוטה, נוחה ומהירה.

בדו"ח זה תוכלו למצוא פירוט לגבי 
סטטוס התקשרויות של תמיר עם 
יצרנים ויבואנים, פעילות תמיר ברשויות 
המקומיות וכן פירוט לגבי פעילויות 
ההסברה והחינוך בהן נוקטת תמיר 
כדי לקדם חינוך הציבור להפרדת 

פסולת אריזות.

אנו בתמיר נמשיך ונפעל כדי לקדם עשייה הנובעת מהאחריות המוטלת על היצרנים והיבואנים 
בחוק האריזות, ונוודא כי עשייה זו נעשית באופן יעיל כך שתאפשר לכם להמשיך ולעמוד בחובותיכם 

על פי חוק זה.

 קובי דר
מנכ"ל

בברכת המשך עשייה סביבתית משמעותית 
ובברכת שנה טובה,
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יצרנים ויבואנים
עד כה התקשרו עם תמיר כ-840 יצרנים 
ויבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות. 
במהלך החציון הראשון של 2014 הצטרפו 

לתמיר כ-20 יצרנים ויבואנים נוספים.

יצרנים ויבואנים אלו מדווחים לתמיר על 
המשקל הכולל של האריזות המשמשות אותם 
לשם ייצור ושיווק מוצריהם בשוק הישראלי. 
משקל כולל זה עומד על כ - 330,000 טון 
בשנה ומהווה להערכתנו כ-50% ממשקל כלל 
האריזות המשמשות יצרנים ויבואנים בישראל. 

2014 בפעילויות הסברה שונות להגברת המודעות  תמיר נקטה במהלך החציון הראשון של 
של יצרנים ויבואנים לגבי חובותיהם ע"פ החוק. פעילויות כגון משלוח דיוור ישיר לאלפי יצרנים 
ויבואנים בוצעו על ידי תמיר במטרה לקדם התקשרויות עם יצרנים ויבואנים נוספים וכדי 
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:

http://www.tmir.org.il/images/docs/list_10.7.14.pdf
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

מה קורה בשטח?
  עד כה נפרסו מעל ל-30,000 פחים כתומים ב – 25 רשויות מקומיות ואשר מאפשרים לכ-750,000 
תושבים להפריד ולמחזר אריזות בביתם. אנו מאמינים כי עד סוף השנה יהיו כ - 1,000,000 

תושבים עם פח כתום בסמוך לביתם.

  בחציון הראשון של השנה, קיימה תמיר הליך תחרותי להקמת ותפעול מתקני מיון לפסולת אריזות 
הנאספת בפחים הכתומים. ק.מ.מ מפעלי מחזור ואמניר שרותי סביבה שמקבוצת ויאוליה נבחרו 
להקים ולהפעיל עבור תמיר שני מתקנים למיון של פסולת אריזות. מתקן אחד יוקם בידי ק.מ.מ 
בראשון לציון, והשני יוקם על ידי ויאוליה בעפולה. שני המתקנים יופעלו בהתבסס על טכנולוגיות 
חדישות לזיהוי אופטי והפרדה בליסטית של פסולת אריזות ברמה המשתווה לזו של מתקנים 

למחזור אריזות באירופה.
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התקשרויות עם רשויות מקומיות
נכון להיום התקשרה תמיר עם 157 רשויות 
מקומיות ומועצות אזוריות בכל רחבי הארץ 

בהן מתגוררים למעלה מ-5 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. להערכתנו עד סוף 
שנת 2014 יהיו קשורות בהסכם עם תמיר מעל 

ל-160 רשויות מקומיות.

את הרשימה המלאה של הרשויות המקומיות 
 שהתקשרו עם תמיר ניתן למצוא בכתובת הבאה: 

http://www.tmir.org.il/municipalities/
municipalitieslist
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

בתי עסק
נכון למועד הגשת דוח זה קיבלו רישיון לאיסוף פסולת 
אריזות מבתי עסק 20 קבלני איסוף אשר פועלים בשיתוף 
עם תמיר. ההערכות הן שעד לסוף 2014 לא יהיה שינוי 

משמעותי בכמות קבלני האיסוף. 

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. 

חשוב כי גם אתם תוודאו שפסולת האריזות המצטברת 
בבית העסק שלכם )קרטון, פלסטיק וכו'( נאספת ומפונה 

למחזור על ידי קבלן מורשה של תמיר. 

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 ניתן למצוא באתר האינטרנט של תמיר בכתובת הבאה: 
www.tmir.org.il/images/docs/contractors_25.8.14.pdf
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הסברה וחינוך – ממחזרים לעתיד טוב יותר
כחלק מפועלה, תמיר מבצעת פעילויות הסברה וחינוך בקרב התושבים.

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

פעילויות ההסברה והחינוך מתוכננות במשותף על ידי תמיר והרשות המקומית ומותאמות לצרכיה 
של הרשות בהתאם לסוגי הסדרי ההפרדה הקיימים בה ובהתייחס לאוכלוסייה )שפה, מערכת 

חינוך וכדומה(.

תמיר רואה בחינוך מגיל הגן ערך עליון לעידוד ופיתוח תחום הפרדת הפסולת והשמירה על 
איכות הסביבה בישראל. עד כה הועברו סדנאות בנושא הפרדת פסולת אריזות בבתי ספר 

ליותר מ-100,000 תלמידים, שלמדו במסגרתן 
כיצד יש להפריד פסולת אריזות. כמו כן, למעלה 
מ-100,000 ילדים עברו פעילויות בנושא הפרדת 

פסולת אריזות בגני הילדים. 

חומרי ההסברה, כמו גם אמצעים לאגירת פסולת 
האריזות המיועדת למחזור בתוך הבית, מחולקים 
לכל בית אב במטרה להקנות לתושבים מידע לגבי 
אפשרויות הפרדת ומחזור פסולת האריזות ביישוב 
שבו הם מתגוררים. עד כה חילקנו כ-340,000 שקיות 
כתומות רב פעמיות להפרדת פסולת האריזות 
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

בבית. שקיות אלו מלוות בחומרי הסברה ונותנות פתרון אמיתי 
לאגירת האריזות בבית עד השלכתן לפחים הכתומים.הסביבה 
בישראל. עד כה הועברו סדנאות בנושא הפרדת פסולת אריזות 
בבתי ספר ליותר מ-100,000 תלמידים, שלמדו במסגרתן כיצד 
יש להפריד פסולת אריזות. כמו כן, למעלה מ-100,000 ילדים 
עברו פעילויות בנושא הפרדת פסולת אריזות בגני הילדים, 
ובסופו של יום חזרו הביתה ולימדו את הוריהם על הפרדת 

פסולת אריזות. 

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

האריזות ביישוב שבו הם מתגוררים. 

עד כה חילקנו כ-340,000 שקיות כתומות רב פעמיות להפרדת 
פסולת האריזות בבית. שקיות אלו מלוות בחומרי הסברה 

ונותנות פתרון אמיתי לאגירת 
האריזות בבית עד השלכתן 

לפחים הכתומים.
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2014 - I נתוני מחזור חציון
 להלן שיעורי המחזור לחציון ה-I של 2014:

 )במועד דו"ח זה, טרם התקבלו כל הדיווחים לחציון הראשון של 2014, לפיכך, 
הנתונים להלן מבוססים על כ-80% מהמשקל הכולל הצפוי לחציון המדווח(. 

 יעד מחזור סוג החומר
לשנת 2014

 מחזור צפוי
חציון ראשון 2014

55%112%קרטון

*55%זכוכית

45%51%מתכת

15%65%עץ

22.50%32%פלסטיק

  אחר 

55%73%יעד כולל

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



20
14

 | 
תי

ופ
תק

ח 
דיוו

11

יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים
תמיר - ממחזרים לעתיד טוב יותר!


