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דבר המנכ"ל
יצרנים ויבואנים נכבדים,

ימים ספורים לפני פרוס השנה החדשה, אני מתכבד לברך אתכם בברכת שנה טובה 
ולהגיש לכם את הדיווח החצי שנתי של תמיר לחציון הראשון של שנת 2015. 

תמיר ממשיכה לפעול גם בימים אלו לקיום החובות המוטלות עליכם, היצרנים 
והיבואנים של מוצרים ארוזים, מתוקף חוק האריזות. במהלך החציון הראשון של 
שנת 2015 המשיכה תמיר את פעילותה הענפה ביישום חוק האריזות בתחומן של 

רשויות מקומיות רבות בישראל. נכון לסיום חציון זה חתומות מעל ל-200 רשויות מקומיות )מתוך כ-254 רשויות 
מקומיות ומועצות אזוריות בישראל( על הסכם התקשרות שמטרתו ליישם בתחומן הסדרי הפרדה ופינוי של 
פסולת אריזות. היקף זה הינו היקף משמעותי ביותר המהווה פעילות בפריסה ארצית נרחבת. פריסת הפחים 
הכתומים התרחבה אף היא, וכיום הפחים הכתומים כבר נגישים ליותר מ-2 מיליון תושבים בכל רחבי המדינה. 

פעילויות ההסברה והחינוך תופסות חלק משמעותי הולך וגדל בפעילות של תמיר אל מול הציבור בישראל ותמיר 
ממשיכה בעידוד והכוונת התושבים להפרדת פסולת האריזות בביתם.

בימים אלה אנו מסיימים לתכנן  עבורכם את כנס ה - Global Rethinking השני שיתקיים בתאריך ה-2 בדצמבר 
2015, בנוכחות השר להגנת הסביבה, אבי גבאי, ועוד מובילי דעה בתחום. גם השנה יתמקד הכנס ביצירת החיבור 
בין העולם הסביבתי לעולם העסקי ויפגיש אתכם עם מומחים מהארץ והעולם אשר יספקו ידע וערך מוסף רב 

הנובע מפעילות סביבתית מתקדמת כחלק מהפעילות העסקית. הזמנות לכנס תשלחנה אליכם בקרוב.

אנו בתמיר נמשיך לפעול לקידום עשייה הנובעת מהאחריות שמטיל חוק האריזות על היצרנים והיבואנים, ונוודא 
כי עשייה זו יעילה ומאפשרת לכם להמשיך ולעמוד בחובותיכם.

 קובי דר
מנכ"ל

בברכת שנה טובה,

מנכ"ל תמיר, קובי דר
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

יצרנים ויבואנים
 2015 במהלך החציון הראשון של שנת 
הצטרפו לתמיר 46 יצרנים ויבואנים. עד כה 
התקשרו בהסכם עם תמיר כ-950 יצרנים 
ויבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות.

היצרנים והיבואנים מדווחים לתמיר על 
המשקל הכולל של האריזות המשמשות 
אותם לשם הייצור והשיווק של מוצריהם 
בשוק הישראלי. המשקל המדווח עומד על 
כ-350,000 טון בשנה, ולהערכתנו הוא מהווה 
כ-50% ממשקל כלל האריזות המשמשות 

יצרנים ויבואנים בישראל.

במהלך החודשים האחרונים המשיכה תמיר לבצע פעולות הסברה שונות להגברת המודעות של יצרנים ויבואנים 
לחובותיהם על פי חוק האריזות וזאת במטרה לקדם התקשרויות עם יצרנים ויבואנים נוספים ולהבטיח כי יתרמו 

גם הם את חלקם למאמץ הכלכלי הנדרש לקיום הוראות החוק. 

קרטוני משקה לאחר מיון
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בתי עסק
נכון למועד הגשתו של דוח זה,  23 קבלני איסוף הינם 
מורשים על-ידי תמיר לפעול לאיסוף פסולת אריזות 

מבתי עסק.

על מנת לעודד הפרדה, איסוף והעברה למחזור של אריזות 
הפלסטיק מבתי העסק, התחלנו לאחרונה להפעיל את 
מודל התגמול לבתי-עסק שיפרידו את פסולת אריזות 
הפלסטיק שמצטברת בחצרם באמצעות כלי אצירה יעודי.

בית עסק שיתקשר עם תמיר בהסכם, יפריד את פסולת 
אריזות הפלסטיק שלו בכלי אצירה ייעודי ויפנה אותו 
באמצעות קבלן איסוף מורשה ייהנה מתגמול כספי שנתי 

של עד 3,200 ₪ לכל כלי אצירה.

מידע נוסף בנושא מודל התגמול תוכלו למצוא בקישור: 
http://www.tmir.org.il/content/תגמול-בתי-עסק.aspx 

בעל עסק,
מה שאתה זורק 

שווה לך כסף!

http://www.tmir.org.il/content/תגמול-בתי-עסק.aspx
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

פריסה ארצית:
עד כה נפרסו יותר מ-66,000 פחים כתומים ב-44 רשויות 
מקומיות. הפחים משרתים כ–2,000,000 תושבים, שיכולים 
כעת להפריד פסולת אריזות ולמחזר אותה. אנו מעריכים 
כי עד סוף שנת 2015 תגדל כמות הפחים הכתומים בארץ 
והם ישרתו עוד חצי מיליון תושבים. מאז הצבת הפחים ועד 

היום נאספו באמצעותם יותר מ-12,671 טון אריזות.

מדידה ודיווח

בימים אלו אנו נמצאים בעיצומה של הטמעת מערכת 
ממוחשבת לקבלת הדיווחים התקופתיים מכלל הגורמים 
בשרשרת הדיווח לגבי הטיפול בפסולת האריזות. מערכת 
ממוחשבת זו, הינה נגישה לכלל הגורמים ומאפשרת להם 
להעביר את הדיווחים הנחוצים באופן אחיד. באפיון, בפיתוח 
ובהטמעה, הושקעה מחשבה רבה על מנת לייצר ממשק 
משתמש נוח ונעים לצורך הזנת הדיווחים. כבר בשלב 
מוקדם זה ניתן לראות פירות לעבודה הקשה והמערכת 

מקלה ומשפרת את עבודתם של כלל הגורמים.

הצבת פחים כתומים בעיר אשקלון

פרסום חוצות בעיר אשקלון
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חינוך והסברה
האתגר של תמיר הוא להצליח לשנות את הרגלי ההתנהגות של תושבי מדינת ישראל בהתייחסותם לפסולת 
ובהתמודדות שלהם עימה. המשימה היא להעביר לתושבים מסר ברור כי פסולת אריזות אינה "זבל" אלא משאב 

ולכן עליהם להפריד את פסולת האריזות למחזור כבר בביתם.

הפח הכתום באח הגדול:

באמצע השנה נכנס הפח הכתום ללב הפריים טיים 
הישראלי והפך להיות הדייר המסקרן ביותר בבית "האח 
הגדול – עונת ה-VIP" . הפח כתום הוצב בחדר השירות 

לצד פח ירוק והדיירים חויבו להפריד את הפסולת שלהם 
בצורה הנכונה כחלק מחוקי הבית. במידה ולא הפרידו 
נכון הם נקנסו ואם הפרידו היטב זכו בפרסים. במקביל 

הוקם באתר מאקו מתחם ה"ממאחזרים" בו ניתן היה 
לקלוע אריזות לפחים השונים במסגרת משחק אינטרנט.

קמפיין טלוויזיוני נוסף שמטרתו להעמיק את ההסברה 
בנושא הפח הכתום צפוי לעלות ברבעון האחרון של השנה.
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

פעילויות הסברה לתושבים ברשויות המקומיות

פעילות הסברה משמעותית מתנהלת בשטחי הרשויות המקומיות ובעיקר בתוך בתי הספר אל מול הילדים 
ובני הנוער. אנו מבינים כי סוכני השינוי שלנו הם דור המחר ולכן אנו משקיעים רבות בשינוי הנדרש.

עד כה בוצעו 7,911 שיעורי הסברה בתוך בתי הספר ברחבי הארץ ומתוכם 3,494 שיעורים בחצי השנה 
2015. אנו פוגשים את בני הנוער והילדים גם במסגרות הבלתי פורמליות, בתנועות  הראשונה של שנת 

הנוער ובאירועים בישוב.

שיעור הסברה בבית-ספר שקית ביתית לאיסוף פסולת אריזות
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כחלק מפעילויות ההסברה המגוונות ברשויות בישראל אנו פועלים ליצירת פעילות בעלת תוכן ייחודי עבור 
מגוון קהלי יעד ברשות. בכל ישוב אנו מקיימים שיח עם מובילי הדיעה בנושא )חינוך, תרבות, איכות הסביבה, 

מתנדבים וכו'( ויוצרים עימם תכנית הסברה מקיפה ומתאימה לצרכיהם.

מובילי המגזר החרדי בבית שמש בפגישה עם מנכ"ל תמיר, על 
 מנת לגייסם לחשיבות הנושא ולסיוע בהפצת המשימה החדשה.

)צילום: אתר "חדשות 24"( 

מחנה הקיץ של הנהגת רמת-גן בתנועת הצופים התמקד 
בחשיבות הפרדת פסולת אריזות לפחים הכתומים.
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

פחים כתומים בבסיסי צה"ל

במהלך חודשי הקיץ נפרסו פחים כתומים בבסיסי צה"ל באוגדת איו"ש, בגליל העליון ובבסיס ההדרכה וינגייט. 
אלו מצטרפים לפחים כתומים שהוצבו כבר בבסיסי צה"ל בעיר אילת ובמועצה אזורית חבל איילות.

כחלק מפעולות ההסברה התקיימו ימי הדרכה למפקדים, סיורים בתחנות מיון, נכתב מערך שיעור בשיתוף סגל 
החינוך של צהל והופקו חומרי הסברה.

תחרות הבניין הממחזר באילת

עשרות בניינים השתתפו בתחרות "הבניין הממחזר" בחודשים 
יוני-יולי, תחרות ראשונה מסוגה בארץ, שהתקיימה על-ידי 
היחידה האזורית לאיכות הסביבה באילת ומינהלת השכונות 
הוותיקות בעירייה. בטקס מרשים שנערך בקמפוס אילת של 
אוניברסיטת בן גוריון, במעמד ראש העירייה ומנכ"ל תמיר, 
הוכרזו הזוכים בשלושת המקומות הראשונים. תחרות "הבניין 
הממחזר" התקיימה כחלק ממהפכת המחזור שמובילה היחידה 
האזורית לאיכות הסביבה ולטובת עידוד תושבים למחזר. 
בבדיקה השוואתית שנערכה בבניינים שהשתתפו בתחרות 
נרשמה עלייה של 245% בכמות פסולת האריזות שנאספה.

הבניין הזוכה בתחרות )צילום: יהודה בן יטח(
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נתוני ִמחזור לחציון ראשון של 2015
להלן שיעורי המחזור לחציון הראשון של שנת 2015 )במועד דוח זה טרם התקבלו כל הדיווחים, לפיכך 

הנתונים שלהלן מבוססים על כ-90% ממשקל האריזות הכולל הצפוי לחציון המדווח(:

 יעד מחזור סוג החומר
לשנת 2015

 מחזור צפוי
חציון ראשון 2015

60%116%קרטון

*60%זכוכית

50%54%מתכת

15%77%עץ

22.50%31%פלסטיק

60%79%יעד כולל

*הטיפול בפסולת אריזות הזכוכית נמצא בבחינה משותפת של תמיר והמשרד להגנת הסביבה.
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יופץ כספרון דיגיטלי:
- למסור בעמודים בודדים

- לא צריך בלידים

נתראה בכנס Global Rethinking ב-2 בדצמבר!

תמיר, תאגיד מחזור האריזות בישראל מאחל לך ולמשפחתך

שנה של ירוק בעיניים 
ושמחה בלב!

שנה מיוחדת וקסומה שבמהלכה נמצא את האושר 
מביט אלינו מכל פינה. שנדע הצלחה וברכה בכל עשייה 
והתחלה חדשה. נשמור על עצמנו, נשמור על סביבתנו 

ונהנה מזיו החיוכים וצלילי הצחוקים של ילדינו.


